
 หนา   ๗๘ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มิถนุายน   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบุงแกว 
เรื่อง   กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบุงแกว  วาดวยกิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับท่ี  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘   

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหาร 

สวนตําบลบุงแกวโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลบุงแกวและนายอําเภอโนนสะอาด  

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้ใหเรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบุงแกว  เรื่อง  กิจการท่ี

เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลบุงแกวตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

ขอ  ๓  บรรดาขอบัญญัติ  ขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศหรือคําส่ังอื่นใด  ในสวนท่ีไดตราไวแลว

ในขอบัญญัตินี้  หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ในขอบัญญัตินี้ 

  “สถานประกอบกิจการ”  หมายความวา  สถานที่ที่ใชในการประกอบกิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา  ๓๑  แหงพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

  “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผู เปนเจาของหรือบุคคลที่ เรียกชื่ออยางอื่น 

ซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น   

  “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

  “มลพิษทางเสียง” หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
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  “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก 

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย  

ของสาธารณชน   

  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน   

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําท้ิงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ  

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน   

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได   

  “การคา”  หมายความวา  การประกอบธุรกิจ  การพาณิชย  การอุตสาหกรรม  

การเกษตร  การผลิต  หรือใหบริการใด ๆ  เพ่ือหาประโยชนอันมีมูลคา   

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลบุงแกว   

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งให

ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ  ๕  ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้  เปนกิจการท่ีตองมีการควบคุมภายในเขต 

องคการบริหารสวนตําบลบุงแกว   

  (๑)  กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

    (๑.๑)  การเล้ียงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเล้ือยคลานหรือแมลง   

    (๑.๒)  การเล้ียงสัตวเพ่ือรีดเอานม 

    (๑.๓)  การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ

ทํานองเดียวกัน  เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ท้ังนี้  จะมีการเรียกเก็บ

คาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม   

    (๒)  กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ   

    (๒.๑)  การฆาสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  

และการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน   

    (๒.๒)  การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ขนสัตวที่ยังไมไดฟอก   

    (๒.๓)  การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวท่ียังไมไดแปรรูป   
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     (๒.๔)  การเคี่ยวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว   

     (๒.๕)  การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอยเปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวน 

ในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขายและการขายในตลาด   

     (๒.๖)  การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  จากเปลือยหอย  กระดูกสัตว  

เขาสัตว  หนังสัตว  ขนสัตว  หรือสวนอื่น ๆ  ของสัตว 

     (๒.๗)  การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม   

หรือการกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืชหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตว   

     (๒.๘)  การสะสมหรือการลางครั่ง   

  (๓)  กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม   

     (๓.๑)  การผลิตเนย  เนยเทียม   

     (๓.๒)  การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  

เตาเจ้ียว  ซีอิ๊ว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน   

     (๓.๓)  การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ยกเวนการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน   

     (๓.๔)  การตากเนื้อสัตว  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเคี่ยวมันกุง  ยกเวนการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน   

     (๓.๕)  การนึ่ง  การตม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจาก

สัตว  พืช  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภค 

ในครัวเรือน   

     (๓.๖)  การเคี่ยวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง  ยกเวน 

ในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาดและการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน   

     (๓.๗)  การผลิตเสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋   

     (๓.๘)  การผลิตแบะแซ   

     (๓.๙)  การผลิตอาหารกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด   

    (๓.๑๐)  การประกอบกิจการ  การทําขนมปงสด  ขนมแปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ   

    (๓.๑๑)  การแกะ  การลางสัตวน้ํา  ท่ีไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  ยกเวน 

การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน   
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    (๓.๑๒)  การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เครื่องดื่มชนิดตาง  ๆ  

บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน   

    (๓.๑๓)  การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล   

    (๓.๑๔)  การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว   

    (๓.๑๕)  การผลิต  การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู   

    (๓.๑๖)  การคั่วกาแฟ   

    (๓.๑๗)  การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร   

    (๓.๑๘)  การผลิตผงชูรส   

    (๓.๑๙)  การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค   

    (๓.๒๐)  การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอื่น  ยกเวนการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน   

    (๓.๒๑)  การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ   

    (๓.๒๒)  การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน   

    (๓.๒๓)  การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน   

    (๓.๒๔)  การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร   

    (๓.๒๕)  การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานท่ีจําหนายอาหาร 

และเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน   

    (๓.๒๖)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรท่ีมีกําลังตั้งแต  ๕  แรงมาขึ้นไป   

    (๔)  กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑชําระลาง   

     (๔.๑)  การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครื่องจักร   

     (๔.๒)  การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอางตาง ๆ    

     (๔.๓)  การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี   

     (๔.๔)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป   

     (๔.๕)  การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง  ๆ 

  (๕)  กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร   

     (๕.๑)  การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช   

     (๕.๒)  การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ   
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    (๕.๓)  การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคูหรือแปงอื่น  ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

ดวยเครื่องจักร   

    (๕.๔)  การสีขาวดวยเครื่องจักร   

    (๕.๕)  การผลิตยาสูบ   

    (๕.๖)  การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร   

    (๕.๗)  การผลิต  การสะสมปุย   

    (๕.๘)  การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร   

    (๕.๙)  การตาก  การสะสมหรือการขนถายมันสําปะหลัง   

  (๖)  กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร   

    (๖.๑)  การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณหรือเครื่องใชตาง  ๆ   

    (๖.๒)  การหลอม  การหลอ  การถลุง  แรหรือโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการ 

ใน  (๖.๑)  “โครเมียม”  และ  “นิกเกิล” 

    (๖.๓)  การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด   

การอัดโลหะ  ดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑)  “โครเมียม”  และ  “นิกเกิล” 

    (๖.๔)  การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล   

หรือโลหะอื่นใด  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑)  “โครเมียม”  และ  “นิกเกิล” 

    (๖.๕)  การขัด  การลางโลหะดวยเครือ่งจักร  สารเคมี  หรือวิธีอื่นใด  ยกเวนกิจการ

ใน  (๖.๑)  “โครเมียม”  และ  “นิกเกิล” 

    (๖.๖)  การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการลางแร   

  (๗)  กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล   

    (๗.๑)  การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสารกันสนิมยานยนต   

    (๗.๒)  การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตงระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ 

ที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล   

    (๗.๓)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไว

บริการหรือจําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักร 

หรือเครื่องกลดังกลาวดวย   

    (๗.๔)  การลาง  การอัดฉีดยานยนต   
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    (๗.๕)  การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่   

    (๗.๖)  การปะ  การเชื่อมยาง   

    (๗.๗)  การอัด  “ผาเบรก”  และ  “ผาคลัตช”   

  (๘)  กิจการที่เกี่ยวกับไม   

    (๘.๑)  การผลิตไมขีดไฟ   

    (๘.๒)  การเล่ือย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําคิ้ว 

หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร   

    (๘.๓)  การประดิษฐไม  หวายเปนส่ิงของดวยเครื่องจักร  หรือการพน  การทาสาร

เคลือบเงาสี  หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย   

    (๘.๔)  การอบไม   

    (๘.๕)  การผลิตธูปดวยเครื่องจักร   

    (๘.๖)  การประดิษฐส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ   

    (๘.๗)  การผลิตกระดาษตาง ๆ   

    (๘.๘)  การเผาถาน  หรือการสะสมถาน   

  (๙)  กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ   

    (๙.๑)  กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล 

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล   

    (๙.๒)  การประกอบกิจการ  อาบ  อบ  นวด  เวนแตเปนการใหบริการใน  (๙.๑)  

หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล   

    (๙.๓)  การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปน 

การใหบริการใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล   

    (๙.๔)  การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน   

    (๙.๕)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หองแบงเชา   

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน   

    (๙.๖)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ   

    (๙.๗)  การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  

หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน   
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     (๙.๘)  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน  

เวนแตเปนการใหบริการใน  (๙.๑) 

     (๙.๙)  การจัดใหมีการเลนสเกต  โดยมีแสงหรอืเสียงประกอบ  หรือการเลนอื่น  ๆ  

ในทํานองเดียวกัน   

    (๙.๑๐)  การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ 

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม   

    (๙.๑๑)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุม 

ทางโภชนาการ  ใหอาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ  การบริหารรางกาย  หรือโดยวิธีอื่นใด  เวนแต 

การใหบริการใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล   

    (๙.๑๒)  การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม   

    (๙.๑๓)  การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสนามฝกซอมกอลฟ   

    (๙.๑๔)  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร

หรือส่ิงแวดลอม   

    (๙.๑๕)  การสักผิวหนัง  การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอื่น   

   (๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ   

    (๑๐.๑)  การปนดาย  การกรอดายการทอผาดวยเครื่องจักรหรือการทอผาดวย 

กี่กระตุกตั้งแต  ๕  กี่ขึ้นไป   

    (๑๐.๒)  การสะสมปอ  ปาน  ฝายหรือนุน   

    (๑๐.๓)  การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร   

    (๑๐.๔)  การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น  ๆ  ดวยเครื่องจักร   

    (๑๐.๕)  การเย็บผาดวยเครื่องจักร  ตั้งแต  ๕  เครื่องขึ้นไป   

    (๑๐.๖)  การพิมพผา  หรือการพิมพบนส่ิงทออื่น  ๆ   

    (๑๐.๗)  การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร   

    (๑๐.๘)  การยอม  การกัดสีผาหรือส่ิงทออื่น  ๆ   

    (๑๑)  กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง   

    (๑๑.๑)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา   

    (๑๑.๒)  การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร   
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     (๑๑.๓)  การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง   

     (๑๑.๔)  การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง   

     (๑๑.๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง   

     (๑๑.๖)  การเล่ือย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนส่ิงของตาง  ๆ   

     (๑๑.๗)  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน   

     (๑๑.๘)  การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม  

เชน  ผาเบรก  ผาคลัตช  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝาเพดาน  ทอน้ํา  เปนตน   

     (๑๑.๙)  การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว   

    (๑๑.๑๐)  การผลิตกระดาษทราย   

    (๑๑.๑๑)  การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

    (๑๒)  กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี   

     (๑๒.๑)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  

หรือสารตัวทําละลาย   

     (๑๒.๒)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ   

     (๑๒.๓)  การผลิต  การก ล่ัน  การสะสม  การขนสงน้ํ ามันป โตรเ ลียม 

หรือผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง  ๆ   

     (๑๒.๔)  การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก   

     (๑๒.๕)  การพนสี  ยกเวนกิจการใน  (๗.๑)   

     (๑๒.๖)  การประดิษฐส่ิงของเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด  

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง   

     (๑๒.๗)  การโม  การบดชัน   

     (๑๒.๘)  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี   

     (๑๒.๙)  การผลิต  การลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 

    (๑๒.๑๐)  การเคลือบ  การชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท   

หรือวัตถุที่คลายคลึง   

    (๑๒.๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง   

    (๑๒.๑๒)  การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง   
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    (๑๒.๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแหง   

    (๑๒.๑๔)  การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิงหรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ

ในการผลิตดอกไมเพลิง   

    (๑๒.๑๕)  การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา   

    (๑๒.๑๖)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค   

    (๑๒.๑๗)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว   

  (๑๓)  กิจการอื่น  ๆ   

     (๑๓.๑)  การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร   

     (๑๓.๒) การผลิต  การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส

อุปกรณไฟฟา   

     (๑๓.๓)  การผลิตเทียน  เทียนไขหรือวัตถุที่คลายคลึง   

     (๑๓.๔)  การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือการถายเอกสาร   

     (๑๓.๕)  การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช   

     (๑๓.๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา   

     (๑๓.๗)  การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว   

     (๑๓.๘)  การพิมพสีลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ   

     (๑๓.๙)  การกอสราง   

    (๑๓.๑๐)  กิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 

ขอ  ๖  สถานประกอบกิจการที่ตองมกีารควบคุมตามขอบญัญตัินีท้ี่ตั้งอยูในเขตท่ีกฎหมายวาดวย

การผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใดท่ีเขาขาย

เปนโรงงานหรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้น  

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี   

ขอ  ๗  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบุงแกวเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจออกขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศหรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 
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หมวด  ๑ 

สถานทีต่ั้ง  ลักษณะอาคารและการสุขาภิบาล 

-------------------- 

ขอ  ๘  สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  

โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานท่ีอื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่น 

ที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการไมเขาขายเปนโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้น  

จะตองมีสถานที่ตั้งตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด  

โดยคํานึงถึงลักษณะและประเภทของการประกอบกิจการสถานประกอบกิจการนั้น ๆ  ซึ่งอาจกอใหเกิด

อันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือกอเหตุรําคาญดวย   

ขอ    ๙  สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้   

   (๑)  ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมท่ีจะประกอบกิจการ 

ที่ขออนุญาตได  ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ   

บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉิน  มีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  ท้ังนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางที่เพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมาย

แสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ   

   (๒)  ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมาย 

วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ   

   (๓)  ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพ 

ที่ถูกสุขลักษณะเปนประจําทุกวัน 

ขอ  ๑๐  สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตราย  หรือส่ิงอื่นใด

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ  ตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ท่ีลางตาฉุกเฉินตามความจําเปน 

และเหมาะสมกับคุณสมบัตขิองวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไวในกฎหมาย

วาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๑  สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะ  

ดังนี้   
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   (๑)  มีภาชนะบรรจุ  หรือภาชนะรองรับท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณ 

และประเภทมูลฝอย  รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณ 

ที่เก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ   

   (๒)  ในกรณีท่ีมีการกําจัดเอง  ตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น   

และตองดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบุงแกววาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอย   

   (๓)  กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใดที่อาจเปน

อันตรายตอสุขภาพ  หรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ   

ขอ  ๑๒  สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวที่ เปนพาหะ 

ของโรคติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม   

ขอ  ๑๓  สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับการประกอบอาหาร  

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงานตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๑๔  สถานประกอบกจิการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัยเปนสัดสวน

และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ   

 

หมวด  ๒ 

การอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

-------------------- 

ขอ  ๑๕  สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติ 

ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

ขอ  ๑๖  สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้   

   (๑)  มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิงตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ท้ังนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิง 

อยางนอยหกเดือนตอครั้ง  และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานท่ีทางราชการกําหนด 

หรือยอมรับใหแกคนงานไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น   
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   (๒)  กรณีที่มีวัตถุอันตราย  ตองมีสถานท่ีท่ีปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย 

หรือส่ิงของท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ  ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ   

 

หมวด  ๓ 

การควบคมุของเสีย  มลพิษหรือส่ิงใด  ๆ 

ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ 

-------------------- 

ขอ  ๑๗  สถานประกอบกิจการใดท่ีการประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียง 

หรือความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมี 

หรือวัตถุอันตรายจะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิให เกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญ 

หรือเปนอันตรายตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง   

 

หมวด  ๔ 

ใบอนุญาต 

-------------------- 

ขอ  ๑๘  เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ขอบัญญัตินี้ใชบังคับ  หามผูใดดําเนินกิจการ 

ตามประเภทท่ีมีขอบัญญัติกําหนดใหเปนกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะที่เปนการคา  

เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ในการออกใบอนุญาต  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ 

เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวโดยทั่วไปในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับที่แหงเดียว 

ขอ  ๑๙  ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามประเภทที่มีขอบัญญัติกําหนดใหเปนกิจการที่   

ตองมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะที่เปนการคาจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนด   

ไวทายขอบัญญัตินี้พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้   

   (๑)  รูปถายหนาตรง  ไมสวมหมวก  ไมสวมแวนตาดําของผูขอรับใบอนุญาต  ขนาด   

๑  นิ้ว  จํานวน  ๒  รูป 
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   (๒)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

   (๓)  สําเนาทะเบียนบาน 

   (๔)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

   (๕)  อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลบุงแกวประกาศกําหนด 

ขอ  ๒๐  ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้   

   (๑)  การดูแลสภาพและสุขลักษณะของสถานท่ี   

     (๑.๑)  สถานที่นั้นตองตั้งในทําเล  ซึ่งจะทํารางระบายน้ํารับน้ําเสียไปใหพนจากที่นั้น

โดยสะดวก   

     (๑.๒)  ตองทํารางระบายน้ําไปสูทางระบายน้ําสาธารณะหรือบอซึ่งรับน้ําเสียดวย

วัตถุถาวรที่มีลักษณะเรียบ  ไมซึม  ไมรั่ว  น้ําไหลไดสะดวก   

     (๑.๓)  การระบายน้ํา  ตองไมใหเปนที่เดือดรอนแกผูใชน้ํา  ในทางสาธารณะ 

หรือแกผูอาศัยใกลเคียง   

     (๑.๔)  เมื่อเจาพนักงานสาธารณสุข  เห็นวาสถานที่ใดสมควรจะตองทําพ้ืนดวย

วัตถุถาวรเพ่ือปองกันมิใหน้ําซึมรั่วหรือขังอยูได  หรือเห็นวาควรมีบอพักน้ําเสียหรือทําการบําบัดน้ําเสียให  

ถูกตองตามหลักสุขาภิบาล  หรือตองมีบอดักไขมัน  (Grease  Trap)  เครื่องปองกันกล่ิน  ไอ  เสียง   

ความกระเทือน  ฝุน  ละออง  เขมา  ครัว  มูล  หรือส่ิงอื่นใด  ซึ่งอาจเปนไปเหตุรําคาญแกผูอยูใกลเคียง   

ผูประกอบกิจการนั้นตองปฏิบัติใหเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขภายในระยะเวลา 

ที่เจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด   

     (๑.๕)  ตองมีแสงสวางและการระบายอากาศเพียงพอ  และตองจัดสถานที่ 

มิใหเปนท่ีอาศัยของสัตวนําโรค   

     (๑.๖)  ตองจัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอแกการคานั้น   

     (๑.๗)  ตองมีที่รองรับมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ   

     (๑.๘)  ตองจัดใหมีสวมท่ีถูกลักษณะตามกฎกระทรวงฉบับท่ี  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๓๖)  

ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  และหรือตามกฎกระทรวงฉบับที่  ๓๙  (พ.ศ.  ๒๕๓๗)  ออกตามความในพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒   
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     (๑.๙)  สถานที่เล้ียงสัตว  ตองสรางใหไดสุขลักษณะตามความเห็นชอบของ 

เจาพนักงานสาธารณสุข   

    (๑.๑๐)  สถานที่เกี่ยวกับการตากหรือผ่ึงสินคา  ตองมีที่สําหรับตากหรือผ่ึงสินคา 

ที่ไมกอเหตุรําคาญ  และตามที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ   

    (๑.๑๑)  ปฏิบัติการอื่นใดภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของ  และตองถูกลักษณะปลอดภัย

ตอสุขภาพตามที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ   

  (๒)  มาตรการปองกันอันตรายตอสุขภาพ   

     (๒.๑)  ตองรักษาสถานท่ีตามเงื่อนไขที่ไดกําหนดไวในหลักเกณฑ  และเงื่อนไขขอ  (๑)  

ใหอยูในภาวะอันดีเสมอ  และทําความสะอาดกวาดลางสถานท่ีประกอบกิจการคาใหสะอาดทุกวัน   

     (๒.๒)  ตองประกอบการคาภายในเขตสถานที่ท่ีไดรับอนุญาตและตามกําหนด 

วันเวลาที่ไดรับอนุญาต 

     (๒.๓)  ตองรักษาเครื่องมือ  เครื่องใชในการประกอบการทุกอยาง  ใหสะอาดอยูเสมอ  

ถาเศษวัสดุหรือวัตถุแหงการคานั้นจักใชเปนอาหารตองปองกันวัตถุนั้นใหพนจากฝุนละออง  แมลงวัน  

แมลงสาบ  ยุง  หรือพาหะนําโรคอื่น ๆ 

     (๒.๔)  ตองรักษาสถานท่ีอยาใหเปนท่ีเพาะพันธุแมลงวัน  แมลงสาบ  ยุง   

หรือสัตวนําโรคอื่น ๆ  และตองเก็บส่ิงของที่เปนอาหารใหมิดชิด   

     (๒.๕)  การเปล่ียนแปลงแกไข  หรือเพ่ิมเติมสถานที่  ตองไดรับอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่น   

     (๒.๖)  ตองปฏิบัติการทุกอยางเพ่ือใหปองกันอันตรายตอสุขภาพ  ตามคําแนะนํา

ของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น   

     (๒.๗)  ตองยินยอมและใหความสะดวกแกเจาพนักงานทองถิ่น  หรือเจาพนักงาน

สาธารณสุข  หรือผูที่ไดรับมอบหมาย  เขาตรวจสถานท่ีเครื่องมือ  เครื่องใช  ตลอดจนวิธีประกอบการคานั้นได  

ในเวลาอันสมควรเมื่อไดรับแจงความประสงคใหทราบแลว   

ขอ  ๒๑  ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือรับรอง

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาว  โดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 
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ขอ  ๒๒  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวม 

ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมดและแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณ 

ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ัง 

แจงความไมถูกตอง  หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ   

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลให 

ผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอ  ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน 

ตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้   

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ  ๒๓  ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาตและใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ 

ขององคการบริหารสวนตําบลบุงแกวเทานั้น   

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต   

การขอตอใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข 

ที่กําหนดไวตามขอ  ๑๘  และขอ  ๑๙  โดยอนุโลม 

ขอ  ๒๔  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตครั้งแรกหรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  สําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลา 

ที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีก 

รอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้น

กอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป   

ในกรณีที่ผูมีหนาท่ีตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  คางชําระคาธรรมเนียมติดตอกัน 

เกินกวาสองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะได 

เสียคาธรรมเนียมและคาปรับจนครบจํานวน 



 หนา   ๙๓ 
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ขอ  ๒๕  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลบุงแกว 

ขอ  ๒๖  ผูไดรับใบอนุญาต  ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานที่

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ  ๒๗  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย   

หรือชํารุดตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้   

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้   

   (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอเจาพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองที่

ประกอบดวย   

   (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย   

ขอ  ๒๘  ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว  

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต  ตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาท่ีเห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน   

ขอ  ๒๙  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต   

   (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก   

   (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕   
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   (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ  ๓๐  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาท่ีคําส่ังไปถึง 

หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ  ๓๑  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๓๒  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๓๐  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

รณภูมิ  ชาภูวงศ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลบุงแกว 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบุงแกว 

เรื่อง  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕59 
********************* 

ลําดับท่ี รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 

1 กิจการท่ีเก่ียวกับการเลี้ยงสัตว 
1.1  การเลี้ยงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเลื้อยคลานหรือแมลง 

1.1.1  การเลี้ยงสุนัข  มา  โค  กระบือ 

ก.  เลี้ยงตั้งแต  ๒๑  ตัวข้ึนไป 
ข.  เลี้ยงตั้งแต  ๑๐  -  ๒๐  ตัว 

1.1.2  การเลี้ยงสุกร 

ก.  เลี้ยงตั้งแต  ๒๑  ตัวข้ึนไป 
ข.  เลี้ยงตั้งแต  ๕  -  ๒๐  ตวั 

1.1.3  การเลี้ยงไก  เปด  หาน 

ก.  เลี้ยงตั้งแต  ๒๐๑  ตัวข้ึนไป 
ข.  เลี้ยงตั้งแต  ๑๐๐  -  ๒๐๐  ตัว 

1.1.4  สัตวน้ําหรือสัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา 

1.1.5  สัตวเลื้อยคลาน 
1.1.6  แมลง 

1.2  การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอาน้ํานม 

1.2.1  เลี้ยงตั้งแต  ๕๑  ตัวข้ึนไป 

1.2.2  เลี้ยงตั้งแต  ๑๐  -  ๕๐  ตัวข้ึนไป 

1.2.3  ไมเกิน  ๑๐  ตัว 

1.3  การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอ่ืนใด
อันมีลักษณะทํานองเดียวกันเพ่ือใหประชาชนเขาชม 
หรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ท้ังนี้  จะมีการเรียกเก็บคาดู

หรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

 
 
 

๓๐๐ 
๒๐๐ 

 

๓๐๐ 
๒๐๐ 

 

๓๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 

๒๐๐ 
๒๐๐ 

 

๕๐๐ 
๓๐๐ 
๒๐๐ 

๒๐๐ 
 
 

 

2 กิจการท่ีเก่ียวกับสัตวและผลิตภัณฑ 
2.1  การฆาสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย   

การขายในตลาดและการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
2.1.1  ใชเครื่องจักร 
2.1.2  ไมใชเครื่องจักร 

2.2  การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ขนสัตว 
ท่ียังมิไดฟอก 
2.3  การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวท่ียังมิไดแปรรูป 

2.4  การเค่ียวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว 
2.5  การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  
ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  และการขายในตลาด 

 

 
 

 
๕๐๐ 
๓๐๐ 

๕๐๐ 
 

๕๐๐ 

๕๐๐ 
๒๐๐ 

 

 



๒ 
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2.6  การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน  ๆ  จากเปลือกหอย  

กระดูกสัตว  เขาสัตว  หนังสัตว  ขนสัตว  หรือสวนอ่ืน  ๆ   ของสัตว 
2.6.1  ใชเครื่องจักร 

2.6.2  ไมใชเครื่องจักร 

2.7  การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  
การสะสม  หรือการกระทําอ่ืนใดตอสัตวหรือพืช  หรือสวนหนึ่ง
สวนใดของสัตวหรือพืช  เพ่ือเปนอาหารสัตว  เชน  โรงงาน

ทําอาหารสัตว 
2.8  การสะสมหรือการลางครั่ง 

 

 
๕๐๐ 
๒๐๐ 

๕๐๐ 
 
 

 
๒๐๐ 

3 กิจการท่ีเก่ียวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 
3.1  การผลิตเนย  เนยเทียม 
3.2  การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  
น้ําบูดู  ไตปลา  เตาเจี้ยว  ซีอ๊ิว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอ่ืน  ๆ  
ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
3.3  การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  
ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
3.4  การตากเนื้อสัตว  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเค่ียวมันกุง  
ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
3.5  การนึ่ง  การตม  การเค่ียว  การตาก  หรือวิธี อ่ืนใดใน 
การผลิตอาหารจากสัตว  พืช  ยกเวน  ในสถานท่ีจําหนายอาหาร  
การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
3.6  การเค่ียวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก   
หมูตั้ง  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขาย 
ในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

3.7  การผลิตเสนหม่ี  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู   
วุนเสน  เก้ียมอ๋ี 

3.7.1  ใชเครื่องจักร 

3.7.2  ไมใชเครื่องจักร 
3.8  การผลิตแบะแซ 
3.9  การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด 

3.9.1  ใชเครื่องจักร 

3.9.2  ไมใชเครื่องจักร 
3.10  การประกอบกิจการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ 
ขนมเปยะ 

3.10.1  ใชเครื่องจักร 

3.10.2  ไมใชเครื่องจักร 
3.11  การแกะ  การลางสัตวน้ํา  ท่ีไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  
ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
 

๕๐๐ 
 

๓๐๐ 
 

๕๐๐ 
 
 

๕๐๐ 
 
 
 
 

๕๐๐ 
๓๐๐ 
๓๐๐ 

 
๕๐๐ 
๓๐๐ 

 
 

๕๐๐ 
๓๐๐ 
๓๐๐ 
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3.12  การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถ่ัวเหลือง  
เครื่องดื่มชนิดตาง  ๆ  บรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด
ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

3.12.1  ใชเครื่องจักร 

3.12.2  ไมใชเครื่องจักร 
3.13  การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล 
3.14  การผลิต  ผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว 
3.15  การผลิต  การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  
น้ําสมสายชู 
3.16  การค่ัวกาแฟ 
3.17  การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 
3.18  การผลิตผงชูรส 
3.19  การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค 
3.20  การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอ่ืน  
ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
3.21  การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ 

3.21.1  ใชเครื่องจักร 

3.21.2  ไมใชเครื่องจักร 
3.22  การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
3.23  การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอ่ืน  ๆ  
ท่ีคลายคลึงกัน 
3.24  การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร 
3.25  การผลิตน้ําแข็งยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานท่ีจําหนาย
อาหาร  และเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

3.26  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรท่ีมีกําลังตั้งแต  
๕  แรงมาข้ึนไป 

3.26.1  กําลังเครื่องจักรตั้งแต  ๕๑  แรงมาข้ึนไป 
3.26.2  กําลังเครื่องจักร  ตั้งแต  ๕  -  ๕๐  แรงมา 

 
 
 

๕๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๓๐๐ 

 
 

๕๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
 
 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

4 กิจการท่ีเก่ียวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  
ผลิตภัณฑชําระลาง 

4.1  การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 

4.1.1  พ้ืนท่ี  ตั้งแต  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

4.1.2  พ้ืนท่ี  ต่ํากวา  ๒๐๐  ตารางเมตร 
4.2  การผลิต  การบรรจุยาสฟีน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  
เครื่องสําอางตาง ๆ 
4.3  การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 
4.4  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 
4.5  การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง  ๆ 

 
 
 

๕๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
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5 กิจการท่ีเก่ียวกับการเกษตร 

5.1  การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 
5.2  การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 
5.3  การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคูหรือแปงอ่ืน  ๆ   
ในทํานองเดียวกันดวยเครื่องจักร 
5.4  การสีขาวดวยเครื่องจักร 

5.4.1  ใชเครื่องจักร  ตั้งแต  ๕๐๑  แรงมาข้ึนไป 

5.4.2  ใชเครื่องจักร  ตั้งแต  ๑๐๑  -  ๕๐๐  แรงมา 

5.4.3  ใชเครื่องจักร  ตั้งแต  ๕๐  -  ๑๐๐  แรงมา 

5.4.4  ใชเครื่องจักร  ต่ํากวา  ๕๐  แรงมา 

5.5  การผลิตยาสูบ 

5.5.1  ใชเครื่องจักร 

5.5.2  ไมใชเครื่องจักร 
5.6  การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร 
5.7  การผลิต  การสะสมปุย 

5.7.1  ผลิตปุย 

5.7.1  สะสมปุย   
-  พ้ืนท่ี  ตั้งแต  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

-  พ้ืนท่ี  ต่ํากวา  ๒๐๐  ตารางเมตร 
5.8  การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร 
5.9  การตาก  การสะสมหรือการขนถายมันสําปะหลัง 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
 

๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๓๐๐ 

 
๕๐๐ 
๓๐๐ 
๓๐๐ 

 
๕๐๐ 

 
๕๐๐ 
๓๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

6 กิจการท่ีเก่ียวกับโลหะหรือแร 
6.1  การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณ
หรือเครื่องใชตาง  ๆ 

6.1.1  ใชเครื่องจักร 

6.1.2  ไมใชเครื่องจักร 
6.2  การหลอม  การหลอ  การถลุง  แรหรือโลหะทุกชนิด  
ยกเวนกิจการใน  6.1 
6.3  การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน   
การรีด  การอัดโลหะ  ดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา  ยกเวน
กิจการใน  6.1 

6.3.1  พ้ืนท่ี  ตั้งแต  ๕๐๑  ตารางเมตรข้ึนไป 

6.3.2  พ้ืนท่ี  ตั้งแต  ๒๐๑  -  ๕๐๐  ตารางเมตร 

6.3.3  พ้ืนท่ี  ตั้งแต  ๕๐  -  ๒๐๐  ตารางเมตร 

6.3.4  พ้ืนท่ี  ต่ํากวา  ๕๐  ตารางเมตร 
6.4  การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  
โครเมียม  นิกเกิล  หรือโลหะอ่ืนใด  ยกเวนกิจการใน  6.1 

6.4.1  พ้ืนท่ี  ตั้งแต  ๕๐๑  ตารางเมตรข้ึนไป 

6.4.2  พ้ืนท่ี  ตั้งแต  ๒๐๑  -  ๕๐๐  ตารางเมตร 

 
 
 

๕๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

 
 
 
 

๑,๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๘๐๐ 
๕๐๐ 

 
 

๑,๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
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6.4.3  พ้ืนท่ี  ตั้งแต  ๕๐  -  ๒๐๐  ตารางเมตร 

6.4.4  พ้ืนท่ี  ต่ํากวา  ๕๐  ตารางเมตร 

6.5  การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือวิธีอ่ืนใด  
ยกเวนกิจการใน  (6.1) 

6.5.1  พ้ืนท่ีตั้งแต  ๒๐๑  ตารางเมตรข้ึนไป 

6.5.2  พ้ืนท่ีตั้งแต  ๕๐  -  ๒๐๐  ตารางเมตร 

6.5.3  พ้ืนท่ีต่ํากวา  ๕๐  ตารางเมตร 
6.6  การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือก 
หรือการลางแร 

๘๐๐ 
๕๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
๘๐๐ 
๕๐๐ 

๒,๐๐๐ 
 

7 กิจการเก่ียวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

7.1  การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี   
การพนสารกันสนิมยานยนต 

7.1.1  การตอ  การประกอบยานยนต 

7.1.2  การเคาะ  การปะผุ 
7.1.3  การพนสารกันสนิมยานยนต 

7.2  การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตง  ระบบปรับ

อากาศหรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนตเครื่องจักร
หรือเครื่องกล 

7.2.1  การตั้งศูนยถวงลอ 

7.2.2  การซอม  การปรับแตงระบบปรับอากาศหรือ
อุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนตเครื่องจักรหรือเครื่องกล 
7 .3   การประกอบธุ ร กิจ เ ก่ียว กับยานยนต   เ ครื่ อ งจั กร   

หรือเครื่องกล  ซ่ึงมีไวบริการหรือจําหนายและในการประกอบ
ธุร กิจนั้น   มีการซอมหรือปรับปรุ งยานยนต   เครื่ องจักร 
หรือเครื่องกลดังกลาวดวย 

7.4  การลาง  การอัดฉีดยานยนต 
7.5  การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ 
7.6  การปะ  การเชื่อมยาง 

7.6.1  รถยนต 
7.6.2  รถจักรยานยนตและรถจักรยาน 

7.7  การอัดผาเบรก  ผาคลัตช 

 

 
 

๒,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 

 
 

๘๐๐ 
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๑,๐๐๐ 

 
 
 

๕๐๐ 
๓๐๐ 

 

๓๐๐ 
๒๐๐ 

๕๐๐ 

8 กิจการท่ีเก่ียวกับไม 

8.1  การผลิตไมขีดไฟ 

8.2  การเลื่อย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง   

การทําค้ิว  หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร 

8.2.1  พ้ืนท่ี  ตั้งแต  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

8.2.2  พ้ืนท่ี  ต่ํากวา  ๒๐๐  ตารางเมตร 

 

๕๐๐ 

 

 

๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 
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8.3  การประดิษฐไม  หวาย  เปนสิ่งของดวยเครื่องจักร   

หรือการพน  การทาสารเคลือบเงาสี  หรือการแตงสําเร็จ

ผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 

8.3.1  พ้ืนท่ี  ตั้งแต  ๒๐๑  ตารางเมตรข้ึนไป 

8.3.2  พ้ืนท่ี  ตั้งแต  ๑๐๐  -  ๒๐๐  ตารางเมตร 

8.3.3  พ้ืนท่ี  ต่ํากวา  ๑๐๐  ตารางเมตร 

8.4  การอบไม 

8.5  การผลิตธูป  ดวยเครื่องจักร 

8.6  การประดิษฐสิ่งของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ 

8.6.1  พ้ืนท่ี  ตั้งแต  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

8.6.2  พ้ืนท่ี  ต่ํากวา  ๒๐๐  ตารางเมตร 

8.7  การผลิตกระดาษตาง ๆ 

8.8  การเผาถาน  หรือการสะสมถาน 

8.8.1  พ้ืนท่ี  ตั้งแต  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

8.8.2  พ้ืนท่ี  ต่ํากวา  ๒๐๐  ตารางเมตร 

 

 

 

๑,๐๐๐ 

๘๐๐ 

๕๐๐ 

๕๐๐ 

๕๐๐ 

 

๕๐๐ 

๒๐๐ 

๕๐๐ 

 

๓๐๐ 

๑๐๐ 

9 กิจการท่ีเก่ียวกับการบริการ 

9.1  กิจการสปาเพ่ือสุขภาพเวนแตเปนการใหบริการใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
9.2  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด  เวนแตเปน 
การใหบริการใน  9.1  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมาย 
วาดวยสถานพยาบาล 
9.3  การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร 
เวนแตเปนการใหบริการใน  9.1  หรือในสถานพยาบาลตาม
กฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

9.3.1  พ้ืนท่ี  ตั้งแต  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

9.3.2  พ้ืนท่ี  ต่ํากวา  ๒๐๐  ตารางเมตร 

9.4  การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

9.4.1  จํานวนตั้งแต  ๒๑  หองข้ึนไป 

9.4.2  จํานวนตั้งแต  ๑๐  -  ๒๐  หอง 

9.4.3  จํานวนไมเกิน  ๑๐  หอง 

9.5  การประกอบการกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา
หรือหองแบงเชาหรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

-  กรณีเปนหอง 

9.5.1  จํานวนตั้งแต  ๕๑  หองข้ึนไป 

9.5.2  จํานวนตั้งแต  ๒๑  -  ๕๐  หอง 

9.5.3  จํานวนตั้งแต  ๑๑  -  ๒๐  หอง 

 
๑,๕๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
 
 
 
 

๑,๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๓,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 
 

๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๗๐๐ 



๗ 
 

ลําดับท่ี รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 
9.5.4  จํานวนตั้งแต  ๖  -  ๑๐  หอง 

9.5.5  จํานวนไมเกิน  ๕  หอง 

-  กรณีเปนหลัง   
9.5.6  หลังละ 

9.6  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

9.7  การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง   
ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  หรือการแสดงอ่ืน  ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

9.7.1  พ้ืนท่ี  ตั้งแต  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

9.7.2  พ้ืนท่ี  ต่ํากวา  ๒๐๐  ตารางเมตร 

9.8  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอ่ืน  ๆ   
ในทํานองเดียวกัน 

9.9  การจัดใหมีการเลนสเกต  โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ   
หรือการเลนอ่ืน  ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

9.10  การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ี
อยูในบังคับตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
9.11  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการ
ควบคุมทางโภชนาการ  ใหอาหารท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ   
การบริหารรางกาย  หรือโดยวิธีอ่ืนใด  เวนแตการใหบริการ 
ใน  ๙.๑  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
9.12  การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม 

9.12.1  สวนสนุก 

9.12.2  ตูเกม  หรือเครื่องเลนเกม  เครื่องละ 

9.13  การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสนามฝกซอมกอลฟ 
9.14  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย   
การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร  หรือสิ่งแวดลอม 
9.15  การสักผิวหนัง  การเจาะหู  หรือ  เจาะอวัยวะอ่ืน  ๆ 

9.15.1  การสักผิวหนัง 
9.15.2  เจาะหู  หรือเจาะอวัยวะอ่ืน  ๆ 

9.16  การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักรหรือ 
การทอผาดวยก่ีกระตุกตั้งแต  ๕  ก่ีข้ึนไป 
9.17  การสะสมปอ  ปาน  ฝายหรือนุน 
9.18  การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร 
9.19  การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออ่ืน  ๆ   ดวยเครื่องจักร 
9.20  การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  ๕  เครื่องข้ึนไป 
9.21  การพิมพผา  หรือการพิมพบนสิ่งทออ่ืน  ๆ 
9.22  การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 
9.23  การยอม  การกัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืน  ๆ 

๕๐๐ 
๓๐๐ 

 
๓๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 
 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
 

๒๐๐ 
 

๕๐๐ 
 
 
 
 

๑,๐๐๐ 
๑๐๐ 

๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 

๕๐๐ 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 



๘ 
 

ลําดับท่ี รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 
10 กิจการท่ีเก่ียวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนตหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

10.1  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 
10.1.1  ใชเครื่องจักร 
10.1.2  ไมใชเครื่องจักร 

10.2  การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร 
10.3  การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

10.3.1  ใชเครื่องจักร 
10.3.1  ไมใชเครื่องจักร 

10.4  การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
10.5  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
10.6  การเลื่อย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตาง  ๆ 

10.7  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง   
หรือการเผาหินปูน 

10.8  การผลิตผลิตภัณฑตาง  ๆ  ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบ
หรือสวนผสม  เชน  ผาเบรก  ผาคลัตช  กระเบื้องมุงหลังคา  
กระเบื้องยาง  ฝาเพดาน  ทอน้ํา  เปนตน 

10.9  การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 
10.10  การผลิตกระดาษทราย 
10.11  การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

 
 

๕๐๐ 
๓๐๐ 

๒,๐๐๐ 
  

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
 

๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

11 กิจการท่ีเก่ียวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี 
11.1  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกรด  ดาง   
สารออกซิไดซ  หรือสารตัวทําละลาย 
11.2  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ 
11.3  การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียม
หรือผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง  ๆ 

11.3.1  รานคาปลีก  (ปมหลอด) 
11.3.2  สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง  (ปมน้ํามัน) 
11.3.3  คลังน้ํามัน 

11.4  การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก 

11.4.1  พ้ืนท่ี  ตั้งแต  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

11.4.2  พ้ืนท่ี  ต่ํากวา  ๒๐๐  ตารางเมตร 
11.5  การพนสี  ยกเวนกิจการใน  ๗.๑   
11.6  การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  
เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

11.6.1  พ้ืนท่ีตั้งแต  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

11.6.2  พ้ืนท่ีต่ํากวา  ๒๐๐  ตารางเมตร 
11.7  การโม  การบดชัน 

11.7.1  ใชเครื่องจักร 

11.7.2  ไมใชเครื่องจักร 
11.8  การผลิตสี  หรือน้ํามันผสมสี 

 
๑,๐๐๐ 

 
๓๐๐ 

 
 

๓๐๐ 
๒,๕๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
 

๕๐๐ 
๓๐๐ 

 
๕๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 



๙ 
 

ลําดับท่ี รายการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 
11.9  การผลิต  การลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 
11.10  การเคลือบ  การชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด   
เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
11.11  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท 
หรือวัตถุท่ีคลายคลึงการผลิต   
11.12  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

11.13  การผลิตน้ําแข็งแหง 

11.14  การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิงหรือสารเคมี  
อันเปนสวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 
11.15  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 
11.16  การผลิต  การบรรจ ุ การสะสม  การขนสงสารกําจัด
ศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 
11.17  การผลิต  การบรรจ ุ การสะสมกาว 

๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
๕๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
๕๐๐ 

12 กิจการอ่ืน  ๆ 

12.1  การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกัน 
ดวยเครื่องจักร 

12.1.1  พ้ืนท่ีตั้งแต  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

12.1.2  พ้ืนท่ีต่ํากวา  ๒๐๐  ตารางเมตร 
12.2  การผลิต  การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  อุปกรณไฟฟา 
12.3  การผลิตเทียน  เทียนไขหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

12.4  การพิมพแบบ  พิมพเขียวหรือการถายเอกสาร 

12.5  การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 
12.5.1  พ้ืนท่ี  ตั้งแต  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

12.5.2  พ้ืนท่ี  ต่ํากวา  ๒๐๐  ตารางเมตร 

12.6  การประกอบกิจการโกดังสินคา 

12.6.1  พ้ืนท่ี  ตั้งแต  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

12.6.2  พ้ืนท่ี  ต่ํากวา  ๒๐๐  ตารางเมตร 

12.7  การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลว 

12.7.1  ใชเครื่องจักร 

12.7.2  ไมใชเครื่องจักร 

12.8  การพิมพสีลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ 

12.9  การกอสราง 

12.10  กิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลาหรือแพปลา 

 
 
 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๓๐๐ 

 
๕๐๐ 
๓๐๐ 

 
๕๐๐ 
๓๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
๕๐๐ 
๓๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

 

 

 
 
 



แผนทีจ่ดัตัง้สถานประกอบการพอสงัเขป 

คําขอรับใบอนุญาต 

ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ   
 

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

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

 ขาพเจา................................................................................อายุ...................ป  สัญชาติ............................. 

อยูบานเลขท่ี..............................หมูท่ี.....................ตรอก/ซอย.....................................ถนน..................................... 

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

ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภท............................................

ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลบุงแกว 

โดยใชชื่อกิจการวา.....................................................จํานวนคนงาน..............คน  ตั้งอยูเลขท่ี.................... 

หมูท่ี...........ตําบล..........................อําเภอ................................จังหวัด.........................โทรศัพท................................ 

 พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง  ๆ  มาดวยแลว  คือ 

(1) รูปถายหนาตรง  ไมสวมหมวก  ไมสวมแวนตาดําของผูขอรับใบอนุญาต  ขนาด  ๑  นิ้ว  จํานวน  ๒  รูป 

(2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  จํานวน  ๑  ฉบับ 

(3) สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน  ๑  ฉบับ 

(4) อ่ืน  ๆ  ..................................................................................... 

 

 

 

 
 

 
  

 

 

ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอรับใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

      (ลงชื่อ)........................................................ผูขอรับใบอนุญาต 

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

 

 

 

 

 

 



คําขอตอ 

ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสขุภาพ   
 

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

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

 ขาพเจา................................................................................อายุ...................ป  สัญชาติ............................. 

อยูบานเลขท่ี..............................หมูท่ี.....................ตรอก/ซอย.....................................ถนน..................................... 

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

ขอยื่นคําขอตออายใุบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภท............................................. 

ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลบุงแกว 

โดยใชชื่อกิจการวา.................................................จํานวนคนงาน...........คน  ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี................. 

หมูท่ี...........ตําบล..........................อําเภอ................................จังหวัด.........................โทรศัพท................................ 

 พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง  ๆ  มาดวยแลว  คือ 

(1) ใบอนุญาตเดิม 

(2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  จํานวน  ๑  ฉบับ 

(3) สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน  ๑  ฉบับ 

(4) อ่ืน  ๆ  ..................................................................................... 
 

ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอตออายุใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

     (ลงชื่อ).................................................ผูขอตออายุใบอนุญาต 

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

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 การตออายุใบอนุญาต ครั้งท่ี............... 

ใหตอใบอนุญาตฉบับน้ี  จนถึง 

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

คาธรรมเนียม..............................บาท

ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี...........เลขท่ี......... 

ลงวันท่ี.........เดือน................พ.ศ......... 

โดยมเีง่ือนไข ดังน้ี 

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

(ลงช่ือ)................................................. 

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

              เจาพนักงานทองถ่ิน 

................../......................../..............

 

 

การตออายุใบอนุญาต ครั้งท่ี............... 

ใหตอใบอนุญาตฉบับน้ี  จนถึง 

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

คาธรรมเนียม..............................บาท

ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี...........เลขท่ี......... 

ลงวันท่ี.........เดือน................พ.ศ......... 

โดยมเีง่ือนไข ดังน้ี 

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

(ลงช่ือ)................................................. 

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

              เจาพนักงานทองถ่ิน 

................../......................../..............

 

 

 
 

 
 

 

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ   
  เลมท่ี................เลขท่ี....................ป 

 

อนุญาตให............................................................................อายุ...................ป  สัญชาติ............................. 

อยูบานเลขท่ี..............................หมูท่ี.....................ตรอก/ซอย.....................................ถนน..................................... 
ตําบล........................................อําเภอ.....................................จังหวัด..............................โทรศัพท........................... 

ขอ  ๑  ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภท....................................................................... 
คาธรรมเนียม.........................บาท  ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี.........เลขท่ี.........ลงวันท่ี.......เดือน....................พ.ศ.......... 
โดยใชชื่อ  กิจการวา.....................................จํานวนคนงาน.............คน  ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี.................หมูท่ี..............
ตรอก/ซอย.......................ถนน.............................ตําบล........................อําเภอ.......................จังหวัด....................... 

ขอ  ๒  ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 
(๑)  ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบุงแกว  เรื่อง  กิจการท่ีเปนอันตราย 

ตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
  (๒)  ........................................................................................................................................ 

ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชถึงวันท่ี.....................เดือน..................................พ.ศ............................ 
  ออกให  ณ  วันท่ี.....................เดือน..................................พ.ศ........................... 
      
     (ลงชื่อ)................................................. 
           (..............................................) 
        เจาพนักงานทองถ่ิน 
--------------------------------------------------การตออายุใบอนุญาต------------------------------------------------------------ 

การตออายุใบอนุญาต  ครั้งท่ี................... 

ใหตอใบอนุญาตฉบับน้ี  จนถึง 

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

คาธรรมเนียม................................บาท  

ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี...........เลขท่ี.............. 

ลงวันท่ี.........เดือน..................พ.ศ............ 

โดยมเีง่ือนไข  ดังน้ี 

.(ลงช่ือ).................................................... 

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

              เจาพนักงานทองถ่ิน 

................../......................../................... 

 


