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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเจดียหลวง
เรื่อง การควบคุมกิจการทีเ่ ปนอันตรายตอสุขภาพ
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเจดียหลวง วาดวยการควบคุม
กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไขเพิ่มเติมประกอบกับมาตรา ๓๒
มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ
การสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลเจดี ย ห ลวง
โดยความเห็ น ชอบของสภาองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลเจดี ย ห ลวงและนายอํ า เภอแม ส รวย
จึงตราขอบัญญัติไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเจดียหลวง เรื่อง การควบคุม
กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๑”
ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลเจดียหลวงตั้งแตวันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก ขอบัง คับ ตําบล เรื่อง กิจการที่เปน อัน ตรายตอสุข ภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔
ขององคการบริหารสวนตําบลเจดียหลวง
บรรดาขอบัญญัติ ระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวกอนขอบัญญัตินี้
ซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน
ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้
“สถานประกอบกิ จ การ” หมายความว า สถานที่ ที่ ใ ช ใ นการประกอบกิ จ การ
ที่ เ ป น อั น ตรายต อ สุ ข ภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข ที่ อ อกตามความในมาตรา ๓๑
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
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“ผูดําเนิน กิจการ” หมายความวา ผูเปน เจาของ หรือบุคคลที่เรียกชื่ออยางอื่ น
ซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการของสถานประกอบกิจการนั้น
“คนงาน” หมายความวา ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ
“มลพิษทางเสียง” หมายความวา สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษทางอากาศ” หมายความวา สภาวะของอากาศอัน เกิดจากการประกอบ
กิ จ การของสถานประกอบกิ จ การที่ ทํ า ให มี ผ ลกระทบหรื อ อาจมี ผ ลกระทบต อ สุ ข ภาพอนามั ย
ของสาธารณชน
“มลพิษทางน้ํา” หมายความวา สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษทางแสง” หมายความวา สภาวะของแสงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิ ษ ทางความร อ น” หมายความว า สภาวะของความร อ นอั น เกิ ด จาก
การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย
ของสาธารณชน
“มลพิษความสั่นสะเทือน” หมายความวา สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจาก
การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย
ของสาธารณชน
“วัตถุอันตราย” หมายความวา วัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย
“ของเสียอันตราย” หมายความวา มูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ําเสีย อากาศเสีย มลสาร
หรือ สิ่ง อื่ น ใดที่ป นเป อนสารพิษอั น เกิด จากการประกอบกิจ การของสถานประกอบกิจการที่ทํา ให มี
ผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน”
“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือนโรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน
หรือสิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลเจดียหลวง
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“การค า ” หมายความว า การประกอบธุ ร กิ จ การพาณิ ช ย การอุ ต สาหกรรม
การเกษตร การผลิต หรือใหบริการใด ๆ เพื่อหาประโยชนอันมีมูลคา
ขอ ๕ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเจดียหลวงเปนผูรักษาการใหเปนตามขอบัญญัตินี้
และใหมีอํานาจ ตีความ วินิจฉัย ออกระเบียบ ประกาศหรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการใหเปน ไปตาม
ขอบัญญัตินี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๖ ใหกิจการประเภทตาง ๆ ดังตอไปนี้เปนกิจการที่ตองมีการควบคุมภายในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลเจดียหลวง
๖.๑ กิจการที่เกี่ยวกับสัตวเลี้ยง
(๑) การเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาลสัตวทุกชนิด
(๒) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอื่นใดมีลักษณะทํานองเดียวกัน
เพื่อใหประชาชนเขาชมหรือเพื่อประโยชนของกิจการนั้น ทั้งนี้ ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการ
ในทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม
๖.๒ กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ
(๑) การฆ า หรือ ชํา แหละสัต ว ยกเวน ในสถานที่จํ าหนา ยอาหาร เร ข าย
หรือขายในตลาด
(๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว ขนสัตว
(๓) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป
(๔) การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว
(๕) การผลิ ต สิ่ ง ของเครื่ อ งใช ห รื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ อื่ น ๆ จากเปลื อ ก กระดอง
กระดูก เขา หนัง ขนสัตวห รือสวนอื่น ๆ ของสัตวดวยการตม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ
ซึ่งมิใชเพื่อเปนอาหาร
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(๖) การผลิต โม ปน บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทําอื่นใดตอสัต ว
หรือพืชหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพื่อเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว
(๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรือลางครั่ง
๖.๓ กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร
การเรขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ เตาเจี้ยว
ซีอิ๊ว น้ําจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ
(๒) การผลิต สะสม หรือแบง บรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว ไดแ ก
ปลารา ปลาเจา กุงเจา ปลาสม ปลาจอม แหนม หม่ํา ไสกรอก กะป น้ําปลา หอยดอง น้ําเคย
น้ําบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน
(๓) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง แชอิ่ม จากผัก ผลไม
หรือพืชอยางอื่น
(๔) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก บด
นึ่ง ตม ตุน เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปง ยาง เผา หรือวิธีอื่นใด
(๕) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุลูกชิ้น
(๖) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เสนหมี่ ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย
เตาหู วุนเสน เกี้ยมอี๋ เนื้อสัตวเทียม หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน
(๗) การผลิ ต บะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี พาสต า หรือ ผลิต ภัณฑ อื่น ๆ
ที่คลายคลึงกัน
(๘) การผลิต ขนมปงสด ขนมปงแหง จับอับ ขนมเปยะ ขนมอบอื่น ๆ
(๙) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ํานม หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว
(๑๐) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑเนย
ผลิตภัณฑเนยเทียม และผลิตภัณฑเนยผสม
(๑๑) การผลิตไอศกรีม
(๑๒) การคั่ว สะสม หรือแบงบรรจุกาแฟ
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(๑๓) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ใบชาแหง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ
(๑๔) การผลิต สะสม หรือแบง บรรจุ เอทิลแอลกอฮอล สุร า เบียร ไวน
น้ําสมสายชู ขาวหมาก น้ําตาลเมา
(๑๕) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ
(๑๖) การผลิต สะสม แบงบรรจุ หรือขนสงน้ําแข็ง
(๑๗) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจากพืช
ผัก ผลไม เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ บรรจุกระปอง ขวดหรือภาชนะอื่นใด
(๑๘) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะ
อื่นใด
(๑๙) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแตงอาหาร
(๒๐) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําตาล น้ําเชื่อม
(๒๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุแบะแซ
(๒๒) การแกะ ตัดแตง ลางสัตวน้ําที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น
(๒๓) การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร
(๒๔) การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร
๖.๔ กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ
ทําความสะอาด
(๑) การผลิต โม บด ผสม หรือบรรจุยา
(๒) การผลิ ต บรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอาง
รวมทั้งสบูที่ใชกับรางกาย
(๓) การผลิต บรรจุสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี
(๔) การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป
(๕) การผลิตผงซักฟอก สบู น้ํายาทําความสะอาด หรือผลิตภัณฑทําความสะอาดตาง ๆ
๖.๕ กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช
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(๒) การลาง อบ รม หรือสะสมยางดิบ
(๓) การผลิต หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู แปงจากพืช หรือ
แปงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๔) การสีขาว นวดขาวดวยเครื่องจักร หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ ก็ตาม
(๕) การผลิตยาสูบ
(๖) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช
(๗) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย
(๘) การผลิตเสนใยจากพืช
(๙) การตาก สะสม ขนถ ายผลิต ผลของมั น สําปะหลัง ข าวเปลือก ออ ย
ขาวโพด
๖.๖ กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร
(๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ หรือเครื่องใชตาง ๆ
ดวยโลหะหรือแร
(๒) การถลุงแร การหลอม หรือหลอโลหะทุกชนิด ยกเวน กิจการที่ไดรับ
ใบอนุญาตใน ๖.๖ (๑)
(๓) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร
หรือกาซ หรือไฟฟา ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๖.๖ (๑)
(๔) การเคลื อ บ ชุ บ โลหะด ว ยตะกั่ ว สั ง กะสี ดี บุ ก โครเมี ย ม นิ ก เกิ ล
หรือโลหะอื่นใด ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๖.๖ (๑)
(๕) การขัด ลางโลหะดว ยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเวน กิจการที่ไดรับ
ใบอนุญาตใน ๖.๖ (๑)
(๖) การทําเหมืองแร สะสม แยก คัดเลือก หรือลางแร
๖.๗ กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๑) การตอ ประกอบ เคาะ ปะผุ พนสี หรือพนสารกันสนิมยานยนต
(๒) การผลิตยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล

เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๓๒๗ ง

หนา้ ๑๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

(๓) การซอม การปรับแตงเครื่องยนต เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟา
ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไ ว
บริ ก ารหรื อ จํ า หน า ยและในการประกอบธุ ร กิ จ นั้ น มี ก ารซ อ มหรื อ ปรั บ ปรุ ง ยานยนต เครื่ อ งจั ก ร
หรือเครื่องกลดังกลาวดวย
(๕) การลาง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต
(๖) การผลิต สะสม จําหนาย ซอม หรืออัดแบตเตอรี่
(๗) การจําหนาย ซอม ปะ เชื่อมยางยานยนต หรือตั้งศูนยถวงลอ
(๘) การผลิต ซอม ประกอบ หรืออัดผาเบรก ผาคลัตช
(๙) การสะสม การซอมเครื่องกล เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของ
ยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกลเกา
๖.๘ กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ
(๑) การผลิตไมขีดไฟ
(๒) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดรอง ทําคิ้ว หรือตัดไมดวยเครื่องจักร
(๓) การผลิ ต พ น ทํา สารเคลือ บเงา หรื อ สี แตง สํ าเร็ จ สิ่ง ของเครื่อ งใช
หรือผลิตภัณฑจากไม หวาย ชานออย
(๔) การอบไม
(๕) การผลิต สะสม แบงบรรจุธูป
(๖) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ
(๗) การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ
(๘) การเผาถาน หรือสะสมถาน
๖.๙ กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(๑) การประกอบกิ จ การสปาเพื่ อ สุ ข ภาพ เว น แต เ ป น การให บ ริ ก ารใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด

เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๓๒๗ ง

หนา้ ๑๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

(๓) การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เวนแตเปน การใหบ ริการที่ไ ดรับ
ใบอนุญาตใน ๖.๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแตเปน
การใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๖.๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใชโรงแรมที่จัดไวเพื่อใหบริการ
พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
(๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หรือหองแบงเชา
หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
(๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
(๘) การจัดใหมีมหรสพ การแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก
คาราโอเกะ หรือตูเพลง หรือการแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๙) การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๖.๙ (๑)
(๑๐) การประกอบกิจการการเลนสเกต หรือโรลเลอรเบลด หรือการเลนอื่น ๆ
ในทํานองเดียวกัน
(๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแตงผม เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ
ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย
(๑๓) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก
(๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบวลิ่ง หรือตูเกม
(๑๕) การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร
(๑๖) การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟ
(๑๗) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข วิทยาศาสตร
หรือสิ่งแวดลอม
(๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย

เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๓๒๗ ง

หนา้ ๑๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

(๑๙) การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บานของผูรับบริการ
(๒๐) การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ
(๒๑) การประกอบกิจการใหบริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว
ชั่วคราว
๖.๑๐ กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(๑) การปนดาย กรอดาย ทอผาดวยเครื่องจักร หรือทอผาดวยกี่กระตุก
(๒) การสะสมปอ ปาน ฝาย นุน หรือใยสังเคราะห
(๓) การปนฝาย นุน ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร
(๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร
(๕) การเย็บ ปกผา หรือสิ่งทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร
(๖) การพิมพผา และสิ่งทออื่น ๆ
(๗) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร
(๘) การยอม ฟอก กัดสีผาหรือสิ่งทออื่น ๆ
๖.๑๑ กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา
(๒) การระเบิด โม บด หรือยอยหินดวยเครื่องจักร
(๓) การผลิตสิ่งของ เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ดวยซีเมนต หรือวัตถุที่
คลายคลึง
(๔) การสะสม ผสมซีเมนต หิน ดิน ทราย วัสดุกอสราง รวมทั้งการขุด ตัก
ดูด โม บด หรือยอยดวยเครื่องจักร ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๖.๑๑ (๒)
(๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๖) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐหินเปนสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑตาง ๆ
(๗) การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน
(๘) การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม
(๙) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว

เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๓๒๗ ง

หนา้ ๑๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

(๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผาทราย
(๑๑) การผลิตใยแกว หรือผลิตภัณฑจากใยแกว
(๑๒) การลาง การขัดดวยการพนทรายลงบนพื้นผิวกระจก แกว หิน หรือวัตถุ
อื่นใดยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๖.๖ (๕)
๖.๑๒ กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม ปโตรเคมี ถานหิน ถานโคก และสารเคมีตาง ๆ
(๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกรด ดาง สารออกซิไดซ หรือสาร
ตัวทําละลาย
(๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกาซ
(๓) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม
(๔) การผลิต สะสม หรือขนสงถานหิน หรือถานโคก
(๕) การพนสี ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๖.๗ (๑)
(๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด
เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๗) การโม สะสม หรือบดชัน
(๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี
(๙) การผลิต ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร
(๑๐) การเคลือบ ชุบวัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่
คลายคลึง
(๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง
(๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง
(๑๔) การผลิต สะสม ขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบใน
การผลิตดอกไมเพลิง
(๑๕) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา
(๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค

เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๓๒๗ ง

หนา้ ๑๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

(๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว
๖.๑๓ กิจการอื่น ๆ
(๑) การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร
(๒) การผลิต ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส
หรืออุปกรณไฟฟา
(๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๔) การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือถายเอกสาร
(๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช
(๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา
(๗) การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลวเพื่อนําไปใชใหมหรือแปรสภาพ
เปนผลิตภัณฑใหม
(๘) การพิมพ เขียน พนสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชสิ่งทอ
(๙) การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา
(๑๐) การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร
(๑๑) การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง หรือสัตวพาหะนําโรค
(๑๒) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑจากยาง
(๑๓) การผลิต สะสม หรือขนสงไบโอดีเซล และเอทานอล
ขอ ๗ ผูดําเนินกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพที่ตองควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบล
เจดียห ลวงตองดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดตามขอบัญ ญัตินี้
รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
สถานประกอบกิ จการที่ตั้ ง อยูใ นท องที่ที่ กฎหมายว าด ว ยการผั งเมือ งหรือ กฎหมายวา ดว ย
การควบคุมอาคารมีผลบังคับใช หรือสถานประกอบกิจการใดที่เขาขายเปนโรงงาน หรือสถานประกอบ
กิจการที่มีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้นและกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวของดวย แลวแตกรณี
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หมวด ๒
หลักเกณฑและเงื่อนไขทัว่ ไปสําหรับใหผดู ําเนินกิจการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานทีท่ ี่ใชดําเนินกิจการ
และมาตรการปองกันอันตรายตอสุขภาพ
สวนที่ ๑
สถานทีต่ ั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล
ขอ ๘ สถานประกอบกิ จการต องตั้ งอยูหา งจากศาสนสถาน โรงพยาบาล สถานศึ กษา
สถานเลี้ยงเด็ก สถานดูแลผูสูงอายุ หรือผูปวยพักฟนหรือผูพิการ หรือสถานที่อื่นใดที่ตองมีการคุมครอง
สุขภาพของประชาชนเปนพิเศษ ซึ่งจะตองไมอยูในระยะที่อาจสงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน
หรือจะตองมีระบบปองกันผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงลักษณะ
และประเภทของสถานประกอบกิจการ ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีกําหนด
ความในวรรคหนึ่งไมใชบงั คับกับสถานประกอบกิจการที่เปนโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
ขอ ๙ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
๙.๑ ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขอ
อนุญาตไดตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ทางหนีไฟ บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินใหมีลักษณะตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ตองไมมีสิ่งกีดขวาง มีแสงสวางเพียงพอ และมีปายหรือเครื่องหมาย
แสดงชัดเจนโดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ
๙.๒ ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมาย
วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
๙.๓ ตองมีหองน้ําและหองสว มตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายวาดว ย
การควบคุ ม อาคารและกฎหมายอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ ง และมี ก ารดู แ ลรั ก ษาความสะอาดให อ ยู ใ นสภาพ
ที่ถูกสุขลักษณะเปนประจําทุกวัน
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ขอ ๑๐ สถานประกอบกิจการตองดูแลมิใหมนี ้ําทวมขังบริเวณสถานประกอบกิจการและจัดให
มีการระบายน้ําหรือการดําเนินการอยางใด ๆ ดวยวิธีที่เหมาะสม เพื่อไมกอใหเกิดความเดือดรอน
รําคาญหรือเปนอันตรายตอสุขภาพแกประชาชนบริเวณใกลเคียง
ในกรณีที่มีน้ําทิ้งหรือน้ําเสียเกิดขึ้นจากสถานประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง ซึ่งการดําเนินการ
ของสถานประกอบกิจการดังกลาวอยูภายใตบัง คับแหง กฎหมายวาดว ยโรงงานหรือกฎหมายวาดว ย
การสง เสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหง ชาติ สถานประกอบกิจการนั้น ตองดําเนิน การตามที่
กฎหมายดังกลาวกําหนด
ขอ ๑๑ สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ รวบรวม หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ
ดังนี้
๑๑.๑ มี ภ าชนะบรรจุ ห รือ ภาชนะรองรั บ ที่ เ หมาะสมและเพี ย งพอกั บ ประเภท
และปริมาณของมูลฝอย รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับ และบริเวณที่เก็บ
ภาชนะนั้นอยูเสมอ
๑๑.๒ ในกรณีที่มีการกําจัดมูลฝอยเอง ตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงาน
ทองถิ่นและตองดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยและกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ
๑๑.๓ กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษ หรือวัตถุอันตราย หรือสิ่งอื่นใดที่อาจ
เปนอันตรายตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
ขอ ๑๒ สถานประกอบกิจการตองมีการปองกัน และกําจัดแมลงและสัตวที่เปนพาหะนําโรค
ใหถูกตองตามหลักวิชาการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ขอ ๑๓ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับการประกอบอาหาร
การปรุงอาหาร หรือการสะสมอาหารสําหรับคนงาน หรือผูมาใชบริการ ตองดําเนินการใหถูกตองตาม
หลักสุขาภิบาลอาหารที่กําหนดตามขอบัญญัติวาดวยสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
รวมทั้ ง กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข
พ.ศ. ๒๕๓๕
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ขอ ๑๔ สถานประกอบกิ จ การต อ งจัด วางสิ่ง ของให เ ป น ระเบี ย บ เรี ย บร อ ย ปลอดภั ย
เปนสัดสวน และดูแลรักษาความสะอาดใหถูกตองตามสุขลักษณะและอนามัยเพื่อใหเกิดความปลอดภัย
และไมกอใหเกิดเหตุรําคาญหรือเปนอันตรายตอสุขภาพ
ขอ ๑๕ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีน้ําดื่มสะอาดที่มีคุณภาพไมต่ํากวาเกณฑคุณภาพน้ํา
บริโภคของกรมอนามัยสําหรับคนงาน หรือผูมาใชบริการอยางเพียงพอทุกวัน รวมทั้งจัดใหมีภาชนะ
รองรับน้ําดื่มที่สะอาดและปราศจากสิ่งปนเปอนที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ และสถานที่ตั้งน้ําดื่ม
และลักษณะการนําน้ํามาดื่มตองไมเกิดการปนเปอนจากสิ่งสกปรกหรือสิ่งที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
ข อ ๑๖ สถานประกอบกิ จ การต อ งจั ด ให มี น้ํ า ใช ที่ มี ป ริ ม าณและคุ ณ ภาพเหมาะสมต อ
การประกอบกิจการนั้น ๆ ทั้งนี้ ไมรวมถึงน้ําที่ใชในกระบวนการผลิต
สวนที่ ๒
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและการปองกันเหตุรําคาญ
ขอ ๑๗ สถานประกอบกิจการตองมีม าตรการความปลอดภัยในการทํางาน และปฏิบัติ
ให เ ป น ไปตามกฎหมายว า ด ว ยความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล อ มในการทํ า งาน
และกฎหมายที่เกี่ยวของ
ข อ ๑๘ สถานประกอบกิ จ การที่ มี ก ารดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ วั ต ถุ อั น ตราย ต อ งมี ส ถานที่
ที่ป ลอดภัย สําหรับ เก็ บ รักษาวัต ถุอัน ตรายหรือสิ่งของที่อาจก อใหเกิด อัน ตรายหรืออัคคีภัย ไดงายไว
โดยเฉพาะตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ขอ ๑๙ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี วัตถุอันตราย หรือสิ่งอื่นใด
อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ ตองจัดใหมีที่ชําระรางกายฉุกเฉิน และที่ลางตาฉุกเฉินตามความจําเปน
และเหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กฎหมายกําหนดไว
ในกฎหมายวาดวยโรงงาน กฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายที่เกี่ยวของ
ขอ ๒๐ สถานประกอบกิจการตองใชอุปกรณ เครื่องมือ หรือเครื่องจักรที่มีสภาพที่ปลอดภัย
สําหรับ การใชง านในสถานประกอบกิจ การ และต องมีก ารติด ตั้ง ในลั กษณะที่แ ข็งแรง มั่น คงและ
ปลอดภัย โดยมีระบบปองกันอันตราย และปายคําเตือนหรือคําแนะนําในการปองกันอันตรายจาก
อุ ป กรณ เครื่ อ งมื อ หรื อ เครื่ อ งจั ก รนั้ น ทั้ ง นี้ การจั ด วางหรื อ การจั ด เก็ บ อุ ป กรณ เครื่ อ งมื อ
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หรือเครื่องจักรตองเปนระเบียบไมกีดขวางทางเดินและการปฏิบัติงานและตองมีการดูแล ตรวจสอบ
และบํารุงรักษาใหอยูในสภาพดีตลอดเวลา
ขอ ๒๑ สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียง มลพิษ
ทางอากาศ มลพิษทางน้ํา มลพิษทางแสง มลพิษทางความรอน หรือมลพิษทางความสั่นสะเทือน
ของเสียอันตราย หรือมีการใชสารเคมีหรือวัตถุอันตรายจะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผล
กระทบจนเปนเหตุรําคาญหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง
หรือผูที่ตองประสบกับเหตุนั้น
ขอ ๒๒ ในระหวางที่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ยังไมกําหนดมาตรฐาน
มลพิษดานตาง ๆ สําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ใหองคการบริหารสวนตําบลเจดียหลวงเลือก
นําคามาตรฐานดานมลพิษตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของมาบังคับใชในขอบัญญัตินี้โดยอนุโลม
หมวด ๓
ใบอนุญาต

ขอ ๒๓ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ขอบัญญัตินี้ใชบังคับ หามมิใหผูใดดําเนินการ
กิจการตามที่ตองมีการควบคุม ตามขอ ๖ ในลักษณะที่เปน การคา เวน แตจะไดรับ ใบอนุญ าตจาก
เจาพนักงานทองถิ่น
ในการออกใบอนุญาต เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาต
ปฏิบัติเพื่อปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไวโดยทั่วไปในขอบัญญัตินกี้ ็ได
ใบอนุญ าตให ใช ไ ดสํ า หรับ กิ จการประเภทเดี ย วและสํ า หรั บ สถานที่ แ ห ง เดี ยว ในกรณี ที่ มี
การประกอบกิจการหลายประเภทในขณะและสถานที่เดียวกัน ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมสําหรับกิจการ
ประเภทที่มีอัตราสูงสุดประเภทเดียว สวนกิจการประเภทอื่นใหเรียกเก็บเพียงกึ่งอัตรา
ขอ ๒๔ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการที่ตองการมีการควบคุมตามขอ ๖ ในลักษณะ
ที่ เ ป น การค า จะต อ งยื่ น คํ า ขอรั บ ใบอนุ ญ าตตามแบบที่ กํ า หนดไว ท า ยข อ บั ญ ญั ติ นี้ พ ร อ มเอกสาร
และหลักฐาน ดังตอไปนี้
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๒๔.๑ สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ)
๒๔.๒ สําเนาทะเบียนบาน
๒๔.๓ สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
๒๔.๔ อื่น ๆ ตามที่องคการบริหารสวนตําบลเจดียหลวงประกาศกําหนด
ขอ ๒๕ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาต หรือคําขอตออายุใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถิ่น
ตรวจความถูกตอง สมบูรณของคําขอ และความครบถวนของเอกสารหลักฐานทันที ถาปรากฏวาคําขอ
ดัง กลา วไมถู กต องหรื อไมส มบู ร ณต ามหลั กเกณฑ วิ ธีก าร หรื อเงื่ อนไขที่กํ าหนดไว ในขอ บัญ ญัติ นี้
ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมดและแจงใหผูขออนุญาต
แกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต
ก็ใหสงคืน คําขอพรอมทั้งแจง ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบ หาวันนับ แตวัน
ไดรับคําขอ
ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นเห็นวาการดําเนินกิจการที่ตอ งมีการควบคุมภายในทองถิ่นใดอาจมี
ผลกระทบอยางรุนแรงตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญ
อื่นใดของประชาชนหรือชุมชนทองถิ่นจะจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเพื่อประกอบการ
พิ จ ารณาออกใบอนุ ญ าตก อ นก็ ไ ด ยกเว น กิ จ การที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ วิ ธี ก ารรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น
ของประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียไวเปนการเฉพาะ
เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล
ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่
กําหนดในขอบัญญัตินี้
กรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาต
ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบหาวัน
แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลา
ตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนัน้ แลวแตกรณี ทั้งนี้ หากเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณายัง
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ไมแลวเสร็จ ใหแจงเปนหนังสือใหผูขออนุญาตทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุกเจ็ดวันจนกวาจะพิจารณา
แลวเสร็จ พรอมสําเนาแจงสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทุกครั้ง
ขอ ๒๖ ผูไดรับใบอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง
การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควรให
ถือวาสละสิทธิ์
ขอ ๒๗ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต
และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลเจดียหลวง
ขอ ๒๘ ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ขอ ๒๙ การขอต ออายุ ใ บอนุ ญ าตจะต อ งยื่ น คํ า ขอต อ ใบอนุ ญ าตตามแบบที่ กํ า หนดท า ย
ขอบัญญัตินี้ภายในกําหนดสามสิบวันกอนสิ้นอายุใบอนุญาต ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดตามขอ ๒๔ โดยอนุโลม
เมื่อไดยื่นคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงาน
ทองถิ่นจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต
ขอ ๓๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญ หาย ถูกทําลาย หรือชํารุด ในสาระที่สําคัญ ใหผูไ ดรับ
ใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย
หรือชํารุดตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไข ดังตอไปนี้
๓๐.๑ ในกรณีใบอนุญาตสูญ หาย ใหผูยื่น คําขอรับ ใบแทนใบอนุญาตนําสําเนา
บันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น
ประกอบดวย
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๓๐.๒ ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูยื่นคําขอรับ
ใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
ขอ ๓๑ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ หรื อ ข อ บั ญ ญั ติ นี้ หรื อ เงื่ อ นไขที่ ร ะบุ ไ ว ใ นใบอนุ ญ าตในเรื่ อ งที่ กํ า หนดไว เ กี่ ย วกั บ
การประกอบกิจการตามที่ ไ ดรั บ ใบอนุญ าตตามข อบัญ ญัตินี้ เจาพนักงานท องถิ่ น มี อํ านาจสั่ง พักใช
ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน
ข อ ๓๒ เจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น มี อํ า นาจออกคํ า สั่ ง เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตเมื่ อ ปรากฏว า ผู รั บ
ใบอนุญาต
๓๒.๑ ถูกสั่ง พักใชใบอนุญ าตตั้ง แตสองครั้งขึ้น ไปและมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใช
ใบอนุญาตอีก
๓๒.๒ ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
๓๒.๓ ไมปฏิบัติหรือปฏิบัตไิ มถูกตองตามบทบัญญัตแิ หงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือขอบัญญัตินี้
หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต
ตามขอบัญญัตินี้ และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ
ของประชาชน หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ขอ ๓๓ คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหสงคําสั่ง
โดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรั บ หรือให ปด คําสั่งนั้ น ไวในที่เป ด เผยเห็น ไดงาย ณ ภูมิลําเนา
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หรือสํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลา
ที่คําสั่งไปถึง หรือวันปดคําสั่ง แลวแตกรณี
ขอ ๓๔ ผูถู กสั่ง เพิ กถอนใบอนุ ญ าตจะขอรับ ใบอนุญ าตสํ าหรั บ การประกอบกิจ การที่ถู ก
เพิกถอนใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
หมวด ๔
คาธรรมเนียมและคาปรับ
ขอ ๓๕ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไวทาย
ขอบัญญัตินี้ในวันที่รับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือกอนใบอนุญาตสิ้น
อายุ สํ า หรั บ กรณี ที่ เ ป น การขอต อ อายุ ใ บอนุ ญ าต ตลอดเวลาที่ ยั ง ดํ า เนิ น กิ จ การนั้ น ถ า มิ ไ ด เ สี ย
คาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด ใหชําระคาปรับเพิ่มขึ้นรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ
เวนแตผูไดรับอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป
ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา
สองครั้ ง ให เ จ า พนั ก งานท อ งถิ่ น มี อํ า นาจสั่ ง ให ผู นั้ น หยุ ด การดํ า เนิ น กิ จ การไว จ นกว า จะได เ สี ย
คาธรรมเนียมและคาปรับจนครบจํานวน
ขอ ๓๖ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร
สวนตําบลเจดียหลวง
หมวด ๕
บทกําหนดโทษ
ขอ ๓๗ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
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บทเฉพาะกาล
ขอ ๓๘ ผูประกอบกิจการรายใดซึ่งไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
ตามขอ บั ง คั บ ตํา บล เรื่ อ ง กิ จการที่ เ ปน อั น ตรายต อ สุข ภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ ขององค การบริ ห าร
สว นตํา บลเจดี ยห ลวงให ใบอนุ ญ าตดัง กล าวมี ผลบัง คับ ใชต อไปจนกว าจะสิ้ น อายุ หรือถู กเพิก ถอน
ตามขอบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
โสภณ ฐานันดร
นายกองคการบริหารสวนตําบลเจดียห ลวง

~ 1 ~
บัญชีอัตราคาธรรมเนียม
ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเจดียหลวง
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2561
คาธรรมเนียม หมายเหตุ
ลําดับที่
ประเภทกิจการ
(บาท)
1
กิจการที่เกี่ยวกับสัตวเลี้ยง
1.1 การเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาลสัตวทุกชนิด
กฎกระทรวง
ก. มา โค กระบือ
กําหนดไม
(1) ไมเกิน 10 ตัว
50
เกินฉบับละ
(๒) ตั้งแต 11 ตัวขึ้นไป
150
15,000
ข. สุกร และสัตวบกอื่น ๆ
บาท
(๑) ไมเกิน 10 ตัว
50
(๒) ตั้งแต 11 ตัว แตไมเกิน 50 ตัว
100
(๓) ตั้งแต 51 ตัวขึ้นไป
200
ค. สัตวปก
(1) ไมเกิน 100 ตัว
50
(2) ตั้งแต 101 ตัว แตไมเกิน 200 ตัว
100
(3) ตั้งแต 201 ตัวขึ้นไป
200
ง. สัตวน้ํา
800
จ. สัตวเลื้อยคลานหรือแมลง
1,000
ฉ. การเลี้ยงสัตวเพื่อรีดเอานม
(1) ไมเกิน 5 ตัว
50
(2) ตั้งแต 6 ตัวขึ้นไป
200
1.2 การประกอบกิ จ การเลี้ ย ง รวบรวมสั ต ว หรือธุร กิจ อื่น ใดอัน มี
400
ลั ก ษณะทํ า นองเดี ย วกั น เพื่ อ ให ป ระชาชนเข า ชมหรื อ เพื่ อ
ประโยชน ของกิจการนั้น ทั้ งนี้ ไมวาจะมีการเรีย กเก็บคาดูหรือ
คาบริการในทางตรงหรือทางออม หรือไมก็ตาม

2
2.1

2.2
2.3
2.4

กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ
การฆา หรือชําแหละสัตว ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร
เรขาย หรือขายในตลาด
(1) ไมใชเครื่องจักร
(2) ใชเครื่องจักร
การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว ขนสัตว
การสะสมเขา กระดูกหรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป
การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว

500
1,000
2,000
2,000
2,000

~ 2 ~
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ประเภทกิจการ

2.5

การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ จากเปลือก
กระดอง กระดูก เขา หนัง ขนสัตวหรือสวนอื่น ๆ ของสัตว
ดวยการตม นึ่ง ตาก เผา หรือกรรมวิธีใด ๆ ซึ่งมิใชเพื่อเปน
อาหาร
(1) ไมใชเครื่องจักร
(2) ใชเครื่องจักร
- พื้นที่ไมเกิน 100 ตารางเมตร
- พื้นที่เกินกวา 100 ตารางเมตร
การผลิต โม ปน บด ผสม บรรจุ สะสมหรือกระทําอื่นใดตอ
สัตวหรือพืชหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช เพื่อเปนอาหาร
สัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว
(1) พื้นที่ไมเกิน 200 ตารางเมตร
(2) พื้นที่เกินกวา 200 ตารางเมตร
การผลิต แปรรูป สะสมหรือลางครั่ง
กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม ยกเวนในสถานที่
จําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด และการผลิต
เพื่อบริโภคในครัวเรือน
การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ
เตาเจี้ยว ซีอิ๊ว น้ําจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ
การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว
ไดแก ปลารา ปลาเจา กุงเจา ปลาสม ปลาจอม แหนม หม่ํา
ไสกรอก กะป น้ําปลา หอยดอง น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา หรือ
ผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน
(1) การผลิต การหมัก
(2) การสะสม
การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง แชอิ่ม จาก
ผัก ผลไม หรือพืชอยางอื่น
(1) พื้นที่ไมเกิน 200 ตารางเมตร
(2) พื้นที่เกินกวา 200 ตารางเมตร
การผลิต สะสมหรือแบงบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว
โดยการตาก บด นึ่ง ตม ตุน เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด
อบ รมควัน ปง ยาง เผา หรือวิธีอื่นใด
การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุลูกชิ้น
(1) พื้นที่ไมเกิน 200 ตารางเมตร
(2) พื้นที่เกินกวา 200 ตารางเมตร

2.6

2.7
3
3.1
3.2

3.3

3.4
3.5

คาธรรมเนียม
(บาท)

500
1,000
2,000

500
1,000
1,000

200

100
50
500
1,000
100

1,000
2,000

หมายเหตุ
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3.6

การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เสนหมี่ ขนมจีน กวยเตี๋ยว
เตาฮวย เตาหู วุนเสน เกี้ยมอี๋ เนื้อสัตวเทียม หรือผลิตภัณฑ
อื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน
(1) เสนหมี่
(2) ขนมจีน
(3) กวยเตี๋ยว
(4) เตาฮวย เตาหู
(5) วุนเสน
(6) เกี้ยมอี๋
(7) เนื้อสัตวเทียม หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน
การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี พาสตา หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ
ที่คลายคลึงกัน
การผลิต ขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ ขนมอบอื่น ๆ
(1) ไมใชเครื่องจักร
(2) ใชเครื่องจักร
การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ํานม หรือผลิตภัณฑจากน้ํานม
สัตว
การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม
ผลิตภัณฑเนย ผลิตภัณฑเนยเทียม และผลิตภัณฑเนยผสม
การผลิตไอศกรีม
การคั่ว สะสม หรือแบงบรรจุกาแฟ
(1) ไมใชเครื่องจักร
(2) ใชเครื่องจักร
การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ใบชาแหง ชาผง หรือเครื่องดื่ม
ชนิดผงอื่น ๆ
การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร
ไวน น้ําสมสายชู ขาวหมาก น้ําตาลเมา
การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ
(1) น้ํากลั่น น้ําบริโภค
(2) น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ
ตูละ
การผลิต สะสม แบงบรรจุ หรือขนสงน้ําแข็ง (ดวยเครื่องจักร)
(1) ขนาดไมเกิน 2 แรงมา
(2) ขนาดเกินกวา 2 แรงมา แตไมเกิน 20 แรงมา
(3) ขนาดเกินกวา 20 แรงมา แตไมเกิน 100 แรงมา
(4) ขนาดเกินกวา 100 แรงมาขึ้นไป

3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16

คาธรรมเนียม
(บาท)

500
500
500
500
500
500
500
2,000
200
500
2,000
2,000
2,000
500
1,000
500
2,000
1,000
100
800
4,000
8,000
10,000

หมายเหตุ
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3.17

การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา
น้ําจากพืช ผัก ผลไม เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ บรรจุกระปอง ขวด
หรือภาชนะอื่นใด
(1) ไมใชเครื่องจักร
(2) ใชเครื่องจักร
การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารบรรจุกระปอง ขวด
หรือภาชนะอื่นใด
(1) ไมใชเครื่องจักร
(2) ใชเครื่องจักร
การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแตงอาหาร
การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ําตาล น้ําเชื่อม
การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุแบะแซ
การแกะ ตัดแตง ลางสัตวน้ํา ที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการ
หองเย็น
การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร
การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร
(1) ขนาดเกินกวา 5 แรงมา แตไมเกิน 10 แรงมา
(2) ขนาดเกินกวา 10 แรงมา
กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย
เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑทําความสะอาด
การผลิต โม บด ผสม หรือบรรจุยา (ดวยเครื่องจักร)
(1) พื้นที่ไมเกิน 200 ตารางเมตร
(2) พื้นที่เกินกวา 200 ตารางเมตร
การผลิต บรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น
เครื่องสําอาง รวมทั้งสบูที่ใชกับรางกาย
การผลิต บรรจุสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี
การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป
การผลิตผงซักฟอก สบู น้ํายาทําความสะอาด หรือผลิตภัณฑ
ทําความสะอาดตาง ๆ
กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช
การลาง อบ รม หรือสะสมยางดิบ
การผลิต หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู แปงจากพืช
หรือแปงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน (ดวยเครื่องจักร)

3.18

3.19
3.20
3.21
3.22
3.23
3.24
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
5.3

คาธรรมเนียม
(บาท)

100
300
500
1,000
4,000
4,000
500
1,000
3,000
2,000
4,000

1,000
2,000
2,000
1,000
2,000
2,000
1,000
1,000
2,000

หมายเหตุ
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5.4

การสีขาว นวดขาวดวยเครื่องจักร หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ
ก็ตาม (ดวยเครื่องจักร)
(1) ขนาดไมเกิน 25 แรงมา
(2) ขนาดเกินกวา 25 แรงมาขึ้นไป
การผลิตยาสูบ
(1) ไมใชเครื่องจักร
(2) ใชเครื่องจักร
การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช
การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย
(1) การผลิตปุย
(2) การสะสมปุย
- พื้นที่ไมเกิน 200 ตารางเมตร
- พื้นที่เกินกวา 200 ตารางเมตร
การผลิตเสนใยจากพืช (ดวยเครื่องจักร)
การตาก สะสม ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง ขาวเปลือก
ออย ขาวโพด
กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร
การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณหรือเครื่องใช
ตาง ๆ ดวยโลหะหรือแร
(1) ไมใชเครื่องจักร
(2) ใชเครื่องจักร
การถลุงแร การหลอมหรือหลอโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการ
ใน 6.1
การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะดวย
เครื่องจักร หรือกาซ หรือไฟฟา ยกเวนกิจการใน 6.1
การเคลือบ ชุบโลหะดวยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล
หรือโลหะอื่นใด ยกเวนกิจการใน 6.1
การขัด ลางโลหะดวยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเวนกิจการ
ใน 6.1
(1) พื้นที่ไมเกิน 200 ตารางเมตร
(2) พื้นที่เกินกวา 200 ตารางเมตร
การทําเหมืองแร สะสม แยก คัดเลือกหรือลางแร

5.5
5.6
5.7

5.8
5.9
6
6.1

6.2
6.3
6.4
6.5

6.6
7
7.1

7.2

กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
การตอ ประกอบ เคาะ ปะผุ พนสี หรือพนสารกันสนิม
ยานยนต
(1) พื้นที่ไมเกิน 200 ตารางเมตร
(2) พื้นที่เกินกวา 200 ตารางเมตร
การผลิตยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล

คาธรรมเนียม
(บาท)
100
200
500
1,000
200
1,000
100
200
2,000
2,000

500
1,000
4,000
300
2,000

1,000
2,000
2,000

500
2,000
2,000

หมายเหตุ

๖
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7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.1
8.2

8.3

8.4
8.5
8.6

ประเภทกิจการ
การซอม การปรับแตงเครื่องยนต เครื่องจักร เครื่องกล ระบบ
ไฟฟา ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของ
ยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(1) พื้นที่ไมเกิน 100 ตารางเมตร
(2) พื้นที่เกินกวา 100 ตารางเมตร
การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
ซึ่งมีไวบริการ หรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอม
หรือปรับปรุงยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย
การลาง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต
การผลิต สะสม จําหนาย ซอม หรืออัดแบตเตอรี่
การจําหนาย ซอม ปะ เชื่อมยางยานยนต หรือตั้งศูนยถวงลอ
(1) ไมใชเครื่องจักร
(2) ใชเครื่องจักร
การผลิต ซอม ประกอบ หรืออัดผาเบรก ผาคลัตช
การสะสม การซอมเครื่องกล เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณที่เปน
สวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกลเกา
กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ
การผลิตไมขีดไฟ
การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดรอง ทําคิ้ว หรือตัดไมดวย
เครื่องจักร
(1) ขนาดไมเกิน 1 แรงมา
(2) ขนาดเกินกวา 1 แรงมา แตไมเกิน 5 แรงมา
(3) ขนาดเกินกวา 5 แรงมาขึ้นไป
การผลิต พน ทาสารเคลือบเงา หรือสี แตงสําเร็จสิ่งของ
เครื่องใช หรือผลิตภัณฑจากไม หวาย ชานออย
(1) ไมใชเครื่องจักร
(2) ใชเครื่องจักร
การอบไม
การผลิต สะสม แบงบรรจุธูป
การผลิตสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียนหรือผลิตภัณฑอื่นใดดวย
กระดาษ
(1) ไมใชเครื่องจักร
(2) ใชเครื่องจักร
- ขนาดไมเกิน 1 แรงมา
- ขนาดเกินกวา 1 แรงมา แตไมเกิน 5 แรงมา
- ขนาดเกินกวา 5 แรงมาขึ้นไป

คาธรรมเนียม
(บาท)

300
1,000
1,000
300
1,000
100
300
300
300
1,000
200
300
1,000
300
500
500
500
200
200
500
800

หมายเหตุ

~ 7 ~
๗
ลําดับที่

ประเภทกิจการ

8.7
8.8

การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ
การเผาถาน หรือสะสมถาน
(1) เผาถาน
(2) สะสมถาน
- ไมเกิน 20 กระสอบ
- เกินกวา 20 กระสอบขึ้นไป
กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการใน
สถานพยาบาล ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(1) พื้นที่ไมเกิน 500 ตารางเมตร
(2) พื้นที่เกินกวา 500 ตารางเมตร แตไมเกิน
1,000 ตารางเมตร
(3) พื้นที่เกินกวา 1,000 ตารางเมตร
การประกอบกิจการ อาบ อบ นวด
การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการ
ที่ไดรับใบอนุญาตใน 9.1 หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมาย
วาดวยสถานพยาบาล
การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแต
เปนการใหบริการที่ไดรับอนุญาตใน 9.1 หรือในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใชโรงแรมที่จัดไวเพื่อ
ใหบริการพักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมี
คาตอบแทน หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
(1) ไมเกิน 10 หอง
(2) เกินกวา 10 หอง แตไมเกิน 50 หอง
(3) เกินกวา 50 หองขึ้นไป
การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา
หรือหองแบงเชา หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
(1) หอพัก อาคารชุดใหเชา
(2) หองเชา
- ตั้งแต 1 - 5 หอง
- ตั้งแต 6 - 10 หอง
- ตั้งแต 11 - 20 หอง
- ตั้งแต 21 หองขึ้นไป
(3) หองแบงใหเชา
การประกอบกิจการโรงมหรสพ

9
9.1

9.2
9.3
9.4
9.5

9.6

9.7

คาธรรมเนียม
(บาท)
500
100
100
200

1,000
2,000
3,000
3,000
500
1,000

500
1,500
2,500
3,000
200
500
1,000
2,000
200
2,000

หมายเหตุ

~ 8 ~
๘
ลําดับที่

ประเภทกิจการ

9.8

การจัดใหมีมหรสพ การแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง
ดิสโกเทก คาราโอเกะหรือตูเพลง หรือการแสดงอื่น ๆ
ในทํานองเดียวกัน
การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอื่น ๆ
ในทํานองเดียวกัน ยกเวนกิจการในขอ 9.1
การประกอบกิจการการเลนสเกต หรือโรลเลอรเบลด
หรือการเลนอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแตงผม เวนแตกิจการที่อยูใน
บังคับตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย
การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก
การประกอบกิจการสวนสนุก โบวลิ่ง หรือตูเกม
(1) สวนสนุก โบวลิ่ง
(2) ตูเกม
การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร
การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟ
(1) สนามกอลฟ
(2) สนามฝกซอมกอลฟ
การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข
วิทยาศาสตรหรือสิ่งแวดลอม
การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของ
รางกาย
การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บานของ
ผูรับบริการ
การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ
การประกอบกิจการใหบริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยง
หรือรับฝากสัตวชั่วคราว
กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
การปนดาย กรอดาย ทอผาดวยเครื่องจักร หรือทอผาดวยกี่
กระตุก
(1) ใชกี่กระตุ
- ตั้งแต 5 - 10 กี่
- ตั้งแต 11 กี่ขึ้นไป
(2) ใชเครื่องจักร
การสะสมปอ ปาน ฝาย นุน หรือใยสังเคราะห
การปนฝาย นุน ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร

9.9
9.10
9.11
9.12
9.13
9.14
9.15
9.16
9.17
9.18
9.19
9.20
9.21
10
10.1

10.2
10.3

คาธรรมเนียม
(บาท)
1,000
500
1,000
300
1,000
500
1,000
500
200
5,000
2,000
1,000
500
500
500
200

100
200
1,000
2,000
1,000

หมายเหตุ

~ 9 ~
๙
ลําดับที่
10.4
10.5

ประเภทกิจการ

การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร
การเย็บ ปกผา หรือสิ่งทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร
(1) ตั้งแต 1 - 4 เครื่อง
(2) ตั้งแต 5 เครื่องขึ้นไป
10.6 การพิมพผา และสิ่งทออื่น ๆ
10.7 การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร
10.8 การยอม ฟอก กัดสีผาหรือสิ่งทออื่น ๆ
11 กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
11.1 การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา
11.2 การระเบิด โม บด หรือยอยหินดวยเครื่องจักร
11.3 การผลิตสิ่งของ เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ดวยซีเมนต หรือ
วัตถุที่คลายคลึง
(1) ไมใชเครื่องจักร
(2) ใชเครื่องจักร
11.4 การสะสม ผสมซีเมนต หิน ดิน ทราย วัสดุกอสราง รวมทั้ง
การ ขุด ตัก ดูด โม บด หรือยอยดวยเครื่องจักร ยกเวน
กิจการใน 11.2
(1) น้ําหนักไมเกิน 5,000 กิโลกรัม
(2) น้ําหนักเกินกวา 5,000 กิโลกรัม
11.5 การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่
คลายคลึง
11.6 การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐหินเปนสิ่งของ เครื่องใช หรือ
ผลิตภัณฑตาง ๆ
11.7 การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผา
หินปูน
11.8 การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือ
สวนผสม
11.9 การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว
11.10 การผลิตกระดาษทราย หรือผาทราย
11.11 การผลิตใยแกว หรือผลิตภัณฑจากใยแกว
11.12 การลาง การขัดดวยการพนทรายลงบนพื้นผิวกระจก แกว หิน
หรือวัตถุอื่นใด ยกเวนกิจการใน 6.5

คาธรรมเนียม
(บาท)
1,000
200
500
500
500
500
500
2,500
300
500

300
500
500
400
1,000
2,000
500
500
1,000
1,000

หมายเหตุ

~ 10 ~
๑๐
ลําดับที่

ประเภทกิจการ

12

กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม ปโตรเคมี ถานหิน ถานโคก
และสารเคมีตาง ๆ
การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกรด ดาง สารออกซิไดซ
หรือสารตัวทําละลาย
(1) การผลิต สะสม บรรจุ และการขนสง
(2) การคา
การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกาซ
(1) ปมกาซ
(2) สถานที่ประกอบการคา พื้นที่ไมเกิน 100 ตารางเมตร
(3) สถานที่ประกอบการคา พื้นที่เกินกวา
100 ตารางเมตรขึ้นไป
การผลิต สะสม กลั่น หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ
ปโตรเลียม
(1) ไมเกิน 1,000 ลิตร
(2) เกินกวา 1,000 ลิตร แตไมเกิน 5,000 ลิตร
(3) เกินกวา 5,000 ลิตรขึ้นไป
การผลิต สะสม หรือขนสงถานหิน หรือถานโคก
การพนสี ยกเวนกิจการใน 7.1
การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม พลาสติก
เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
(1) ไมใชเครื่องจักร
(2) ใชเครื่องจักร
การโม สะสม หรือบดชัน
(1) ไมใชเครื่องจักร
(2) ใชเครื่องจักร
การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี
การผลิต ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร
(1) ฟลมรูปถาย
(2) ฟลมภาพยนตร
การเคลือบ ชุบวัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท
หรือวัตถุที่คลายคลึง
การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง
การผลิตน้ําแข็งแหง
การผลิต สะสม ขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอันเปน
สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง
การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา

12.1

12.2

12.3

12.4
12.5
12.6

12.7
12.8
12.9
12.10
12.11
12.12
12.13
12.14
12.15

คาธรรมเนียม
(บาท)

3,000
1,000
3,000
500
1,000

200
500
2,000
2,000
500
500
1,000
200
500
1,000
300
500
500
1,000
1,000
500
2,000
1,500

หมายเหตุ

๑๑

~ 11 ~
ลําดับที่

ประเภทกิจการ

12.16 การผลิต สะสม บรรจุ ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค
(1) ไมใชเครื่องจักร
(2) ใชเครื่องจักร
- ขนาดไมเกิน 5 แรงมา
- ขนาดเกินกวา 5 แรงมาขึ้นไป
12.17 การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว
13 กิจการอื่น ๆ
13.1 การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวย
เครื่องจักร
13.2 การผลิต ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส หรืออุปกรณไฟฟา
13.3 การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คลายคลึง
13.4 การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือถายเอกสาร
13.5 การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช
13.6 การประกอบกิจการโกดังสินคา
13.7 การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลวเพื่อนําไปใชใหม
หรือแปรสภาพเปนผลิตภัณฑใหม
13.8 การพิมพ เขียน พนสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชสิ่งทอ
13.9 การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง สะพานปลาหรือแพปลา
13.10 การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร
13.11 การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลงหรือสัตวพาหะนําโรค
13.12 การผลิตสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑจากยาง
13.13 การผลิต สะสม หรือขนสงไบโอดีเซล และเอทานอล

คาธรรมเนียม
(บาท)
500
1,000
1,500
1,000
1,000
500
300
300
500
1,000
500
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

หมายเหตุ
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แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

คําขอเลขที…่ ………/……….…………
(เจาหนาที่กรอก)

เขียนที่...............................................................
วันที่..............เดือน..................................พ.ศ..................
๑. ขาพเจา.....................................................................................อายุ............ป สัญชาติ................
โดย..................................................................................................................................ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม.......................................................................................................................................................................
ที่อยูเลขที่......... หมูที่............... ตรอก/ซอย..........................................ถนน............................ตําบล...........................
อําเภอ.......................จังหวัด...............................โทรศัพท..................................ผูขออนุญาต
๒. ขอยื่นคําขอประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภท...................................................
มีชื่อสถานประกอบกิจการวา..............................................ตั้งอยูเลขที่......... หมูที่........ ตรอก/ซอย........................
ถนน..................................ตําบล...............................อําเภอ........................จังหวัด........................................
พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว ดังนี้
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผูขอรับใบอนุญาต
 สําเนาทะเบียนบาน
 สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยควบคุมอาคาร หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผล
กระทบตอสิ่งแวดลอม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
 ใบมอบอํานาจ (ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ)
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล
 หลักฐานที่แสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
 อื่น ๆ ระบุ................................................................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)...................................................ผูขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต
(....................................................)
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แผนผังที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป
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ส่วนของเจ้าหน้าที่
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
เลขที่........../……………. ได้รบั เรื่องเมื่อวันที่...................เดือน...................................พ.ศ............................
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ
 ไม่ครบ คือ
๑).............................................................
๒).............................................................
๓).............................................................
(ลงชื่อ).................................................
(..................................................)
ตําแหน่ง..............................................
วันที่.........เดือน......................พ.ศ............

(ลงชื่อ)..............................................ผู้ขออนุญาต
(.......................................................)
วันที่.........เดือน......................พ.ศ............

..................................................................................................................................................................................
ส่วนของผูข้ อรับใบอนุญาต
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
เลขที่........../……………. ได้รบั เรื่องเมื่อวันที่...................เดือน...................................พ.ศ............................
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ
 ไม่ครบ คือ
๑).............................................................
๒).............................................................
๓).............................................................
ดังนั้น กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน.............วันนับตั้งแต่วันนี้
เป็นต้นไป
(ลงชื่อ).................................................
(..................................................)
ตําแหน่ง..............................................

(ลงชื่ อ )..................................................ผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าต/
ต่ออายุใบอนุญาต
(.......................................................)
วันที่.........เดือน......................พ.ศ............
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คําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

คําขอเลขที…่ …...…/………….…
(เจาหนาที่กรอก)

เขียนที่..............................................................
วันที่..............เดือน...............................พ.ศ.....................
ขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว)........................................................................................................................
 เปนบุคคลธรรมดา อายุ..................ป สัญชาติ.....................................
เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขที่  อยูบานเลขที่................. หมูที่.....................
ตรอก/ซอย....................... ถนน................................ ตําบล/แขวง............................... อําเภอ/เขต............................
จังหวัด..................................โทรศัพท..........................โทรสาร...................................
 เปนนิติบุคคลประเภท........................................................จดทะเบียนเมื่อ................................................
มีสํานักงานอยูเลขที่......................หมูที่...................ตรอก/ซอย.........................................ถนน.......................................
ตําบล/แขวง ..............................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด.............................
โทรศัพท........................... โทรสาร....................................... โดยผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต ดังนี้
1. (นาย, นาง, นางสาว)......................................................................อยูบานเลขที่................หมูที่..............
ตรอก/ซอย.................................ถนน.................................ตําบล/แขวง...........................อําเภอ/เขต.............................
จังหวัด............................................โทรศัพท...........................................โทรสาร................................................
2. (นาย, นาง, นางสาว)..............................................................อยูบานเลขที่......................หมูที่................
ตรอก/ซอย..................................ถนน................................ตําบล/แขวง..............................อําเภอ/เขต..........................
จังหวัด............................................โทรศัพท.....................................................โทรสาร................................................
เปนผูถือใบอนุญาต/ผูรับมอบอํานาจจากผูถือใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ เลมที่.....................
เลขที่...........ป............. ประกอบกิจการ.........................................................................................................................
ซึ่งเปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพประเภท.................................................... ลําดับที่........................................
โดยใชชื่อสถานประกอบกิจการวา...............................................................................สถานที่ตั้งเลขที่............................
หมูที่.................ตรอก/ซอย.................................ถนน................................ตําบล/แขวง...................................................
อําเภอ/เขต.......................... จังหวัด.....................................โทรศัพท..............................โทรสาร................................
ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตอเจาพนักงานทองถิ่น เนื่องจาก
ใบอนุญาต  สูญหาย  ถูกทําลาย  ชํารุดในสาระที่สําคัญ โดยมีหลักฐานเอกสารประกอบการพิจารณา
ดังนี้
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผูขอรับใบแทนใบอนุญาต
 สําเนาทะเบียนบาน
 ใบมอบอํานาจ (ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ)
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล
 หลักฐานที่แสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
 อื่น ๆ ...................................................................................................................
 สําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหาย (กรณีใบอนุญาตสูญหาย)
 ใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู (กรณีใบอนุญาตถูกทําลายหรือชํารุดในสาระที่สําคัญ)
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)..............................................ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต
(.......................................................)
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ใบอนุญาต

ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
เลมที่ …….…….เลขที่…….……../……….………
(1) เจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตให...….......................................................................…….
สัญชาติ……........…..อยูบานเลขที่…..………....…...... หมูที่.......……………….. ตรอก/ซอย ……………........……………..
ถนน ………………………..... ตําบล/แขวง ……..................… อําเภอ/เขต ……….........…......จังหวัด....................……….
โทรศัพท........................……….
ชื่อสถานประกอบกิจการ..................................................ประเภท..................................................................
ตั้งอยูเลขที่….........หมูที่......................... ตรอก/ซอย .…………….. ถนน..…......……….ตําบล/แขวง ………….………..…..
อําเภอ/เขต .........……….…จังหวัด ……….….……….……….โทรศัพท............................................โทรสาร.........................
มีพื้นที่ประกอบการ...............................……….ตารางเมตร ใชเครื่องจักรที่มีกําลังขนาด.................................... แรงมา
จํานวนคนงาน................................. คน
อัตราคาธรรมเนียม ใบอนุญาตปละ ............…..............บาท (...................................................................)
ใบเสร็จรับเงิน เลมที่ …..........….. เลขที่ ……….….. ลงวันที่ …….. เดือน ……............…… พ.ศ………………............
(2) ผูรับอนุญาตตองปฏิบัติใหถูกตอง ครบถวน ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเจดียหลวง
(3) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการที่ไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
โดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถิ่นอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได
(4) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะ ดังนี้
(4.1).......................................................................................................................................................
(4.2)........................................................................................................................................................
(4.3)........................................................................................................................................................
ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดถึงวันที่................เดือน..........................................พ.ศ..........................
ออกให ณ วันที่................เดือน......................................พ.ศ..........................
(ลงชื่อ)...........................................................................
(.....................................................................)
ตําแหนง.........................................................
เจาพนักงานทองถิ่น
คําเตือน 1. ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่ประกอบ
กิจการ ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝาผืนมีโทษปรับไมเกิน 500 บาท
2. หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตภายในกําหนด
30 วัน กอนสิ้นอายุใบอนุญาต
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รายการตออายุใบอนุญาตและการเสียคาธรรมเนียม
วัน/เดือน/ป
ที่ออกใบอนุญาต

วัน/เดือน/ป
ที่สิ้นอายุใบอนุญาต

เลมที่

ใบเสร็จรับเงิน
เลขที่
วัน/เดือน/ป

ลงชื่อ
เจาพนักงานทองถิ่น

