ประกาศองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม
เรื่อง ประกาศใชขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล
--------------------------------------------ตามที่ สภาองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ได
พิจารณาใหความเห็นชอบ ขอบัญญัติอองค
งคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม เรื่อง กิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๙ ในคราวการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่
๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ และนายอําเภอศรีมหาโพธิไดพิจารณาเห็นชอบข
ชอบ อบัญญัตอิองค
งคการบริหารสวนตําบล
ดงกระทงยาม เรื่อง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๙
พ
เรียบรอยแลวนั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติ มถึง (ฉบับ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบมาตรา ๓๒
๓๒มาตรา ๓๓ มาตรา ๕๔
มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พพ.ศ. ๒๕๓๕องคการ
บริหารสวนตําบลดงกระทงยามจึจึงประกาศใชขอบัญญัติอองค
งคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม เรื่อง กิจการที่
เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๙
๒๕๕๙โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เปนตนไป
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายพิศณุ เข็มเงิน)
นายกองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม
เรื่อง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
พ.ศ. ๒๕๕๙
------------------------โดยที่เปนการสมควรออกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม วาดวยการ
ควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติ มถึง (ฉบับ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบมาตรา ๓๒มาตรา ๓๓ มาตรา ๕๔
มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕องคการ
บริ ห ารส ว นตํ าบลดงกระทงยาม โดยความเห็น ชอบของสภาองคการบริห ารส วนตํ าบลดงกระทงยามและ
นายอําเภอศรีมหาโพธิ จึงตราขอบัญญัติไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม เรื่อง กิจการที่
เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙”
ขอ ๒ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยามเมื่อไดประกาศ
โดยเปดเผย ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยามแลวสิบหาวัน
ขอ ๓ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม เรื่อง กิจการที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๑
ขอ ๔ บรรดาข อ บั ญ ญั ติ ระเบี ย บ ประกาศหรื อคํ า สั่ ง อื่ น ใดในส ว นที่ ไ ด ต ราไว แ ล ว ก อ น
ขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินใี้ หใชขอบัญญัตินี้แทน
ขอ ข อ ๕ ให น ายกองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลดงกระทงยามเป น ผู รั ก ษาการให เ ป น ไปตาม
ขอบัญญัตินี้และใหมีอํานาจ ตีความ วินิจฉัย ออกระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตาม
ขอบัญญัตินี้
4ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลวัดโบสถ เปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
และใหมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
หมวด ๑
บททั่วไป
-----------------------ขอ ๖ในขอบัญญัตินี้
“สถานประกอบกิจการ” หมายความวา สถานที่ที่ใชในการประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
“ผูดําเนินกิจการ” หมายความวา ผูเปนเจาของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งรับผิดชอบ
ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น
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“คนงาน” หมายความวา ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ
“มลพิษทางเสียง” หมายความวา สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษความสั่ น สะเทือน” หมายความว า สภาวะของความสั่ น สะเทือนอัน เกิ ด จากการ
ประกอบกิจ การของสถานประกอบกิจ การที่ทําให มีผ ลกระทบหรื ออาจมีผ ลกระทบตอสุขภาพอนามัย ของ
สาธารณชน
“มลพิษทางอากาศ” หมายความวา สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษทางน้ํา” หมายความวา สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“อาคาร” หมายความวา ตึก บานเรือน โรงราน แพ คลังสินคา สํานักงาน หรือสิ่งที่สรางขึ้น
อยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม
“ผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา ขาราชการหรือพนักงาน
องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นเพื่อใหปฏิบัติการตาม
มาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
“เจ า พนั ก งานสาธารณสุ ข ” หมายความว า เจ า พนั ก งานซึ่ ง ได รั บ การแต ง ตั้ ง จาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๗ให กิจ การประเภทตางๆ ดังตอไปนี้เ ปน กิจการที่เป นอัน ตรายต อสุขภาพที่ต องมีการ
ควบคุมในเขตองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม
๗.๑ กิจการที่เกี่ยวกับสัตวเลี้ยง
(๑) การเพาะพันธุเลี้ยงและการอนุบาลสัตวทุกชนิด
(๒) การประกอบกิจการเลี้ยงรวบรวมสัตวหรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกันเพื่อให
ประชาชนเขาชมหรือเพื่อประโยชนของกิจการนั้นทั้งนี้ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการในทางตรงหรือ
ทางออมหรือไมก็ตาม
๗.๒กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ
(๑) การฆาหรือชําแหละสัตวยกเวนในสถานที่จําหนายอาหารเรขายหรือขายในตลาด
(๒) การหมักฟอกตากหรือสะสมหนังสัตวขนสัตว
(๓) การสะสมเขากระดูกหรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป
(๔) การเคี่ยวหนังเอ็นหรือไขสัตว
(๕) การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่นๆจากเปลือกกระดองกระดูกเขาหนังขนสัตว
หรือสวนอื่นๆของสัตวดวยการตมนึ่งตากเผาหรือกรรมวิธีใดๆซึ่งมิใชเพื่อเปนอาหาร
(๖) การผลิตโมปนบดผสมบรรจุสะสมหรือกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืชหรือสวนหนึ่งสวนใด
ของสัตวหรือพืชเพือ่ เปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว
(๗) การผลิตแปรรูปสะสมหรือลางครั่ง
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๗.๓ กิจการที่เกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่มน้ําดื่มยกเวนในสถานที่จําหนายอาหารการเรขายการขายใน
ตลาดและการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๑) การผลิตสะสมหรือแบงบรรจุน้ําพริกแกงน้ําพริกปรุงสําเร็จเตาเจี้ยวซีอิ๊วน้ําจิ้มหรือซอส
ปรุงรสชนิดตางๆ
(๒) การผลิตสะสมหรือแบงบรรจุอาหารหมักดองจากสัตวไดแกปลาราปลาเจากุงเจาปลาสม
ปลาจอมแหนมหม่ําไสกรอกกะปน้ําปลาหอยดองน้ําเคยน้ําบูดูไตปลาหรือผลิตภัณฑอื่นๆทีค่ ลายคลึงกัน
(๓) การผลิตสะสมหรือแบงบรรจุอาหารหมักดองแชอิ่มจากผักผลไมหรือพืชอยางอื่น
(๔) การผลิตสะสมหรือแบงบรรจุอาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตากบดนึ่งตมตุนเคี่ยวกวน
ฉาบทอดอบรมควันปงยางเผาหรือวิธีอื่นใด
(๕) การผลิตสะสมหรือแบงบรรจุลูกชิ้น
(๖) การผลิตสะสมหรือแบงบรรจุเสนหมี่ขนมจีนกวยเตี๋ยวเตาฮวยเตาหูวุนเสนเกี้ยมอี๋เนื้อสัตว
เทียมหรือผลิตภัณฑอื่นๆที่คลายคลึงกัน
(๗) การผลิตบะหมี่มักกะโรนีสปาเกตตี้พาสตาหรือผลิตภัณฑอื่นๆที่คลายคลึงกัน
(๘) การผลิตขนมปงสดขนมปงแหงจันอับขนมเปยะขนมอบอื่นๆ
(๙) การผลิตสะสมหรือแบงบรรจุน้ํานมหรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว
(๑๐) การผลิตสะสมหรือแบงบรรจุเนยเนยเทียมเนยผสมผลิตภัณฑเนยผลิตภัณฑเนยเทียม
และผลิตภัณฑเนยผสม
(๑๑) การผลิตไอศกรีม
(๑๒) การคั่วสะสมหรือแบงบรรจุกาแฟ
(๑๓) การผลิตสะสมหรือแบงบรรจุใบชาแหงชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่นๆ
(๑๔) การผลิตสะสมหรือแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอลสุราเบียรไวนน้ําสมสายชู
ขาวหมากน้ําตาลเมา
(๑๕) การผลิตน้ํากลั่นน้ําบริโภคน้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ
(๑๖) การผลิตสะสมแบงบรรจุหรือขนสงน้ําแข็ง
(๑๗) การผลิตสะสมหรือแบงบรรจุน้ําอัดลมน้ําหวานน้ําโซดาน้ําจากพืชผักผลไมเครื่องดื่มชนิด
ตางๆบรรจุกระปองขวดหรือภาชนะอื่นใด
(๑๘) การผลิตสะสมหรือแบงบรรจุอาหารบรรจุกระปองขวดหรือภาชนะอื่นใด
(๑๙) การผลิตสะสมหรือแบงบรรจุผงชูรสหรือสารปรุงแตงอาหาร
(๒๐) การผลิตสะสมหรือแบงบรรจุน้ําตาลน้ําเชื่อม
(๒๑) การผลิตสะสมหรือแบงบรรจุแบะแซ
(๒๒) การแกะตัดแตง ลางสัตวน้ําที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น
(๒๓) การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร
(๒๔) การเก็บการถนอมอาหารดวยเครื่องจักร

๗.๔กิจการที่เกี่ยวกับยาเวชภัณฑอุปกรณการแพทยเครื่องสําอางผลิตภัณฑทําความสะอาด
(๑) การผลิตโมบดผสมหรือบรรจุยา
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(๒) การผลิตบรรจุยาสีฟนแชมพูผาเย็นกระดาษเย็นเครื่องสําอางรวมทั้งสบูที่ใชกับรางกาย
(๓) การผลิตบรรจุสําลีผลิตภัณฑจากสําลี
(๔) การผลิตผาพันแผลผาปดแผลผาอนามัยผาออมสําเร็จรูป
(๕) การผลิตผงซักฟอกสบูน้ํายาทําความสะอาดหรือผลิตภัณฑทําความสะอาดตางๆ
๗.๕กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(๑) การผลิตสะสมหรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช
(๒) การลางอบรม หรือสะสมยางดิบ
(๓) การผลิตหรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลังแปงสาคูแปงจากพืชหรือแปงอื่นๆในทํานอง
เดียวกัน
(๔) การสีขาวนวดขาวดวยเครื่องจักรหรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใดๆก็ตาม
(๕) การผลิตยาสูบ
(๖) การขัดกะเทาะหรือบดเมล็ดพืช
(๗) การผลิตสะสมหรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย
(๘) การผลิตเสนใยจากพืช
(๙) การตากสะสมขนถายผลิตผลของมันสําปะหลังขาวเปลือกออยขาวโพด
๗.๖กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร
(๑) การผลิตภาชนะเครื่องประดับเครื่องมืออุปกรณหรือเครื่องใชตางๆดวยโลหะหรือแร
(๒) การถลุงแรการหลอมหรือหลอโลหะทุกชนิดยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๗.๖ (๑)
(๓) การกลึงเจาะเชื่อมตีตัดประสานรีดหรืออัดโลหะดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟายกเวน
กิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน๗.๖ (๑)
(๔) การเคลือบชุบโลหะดวยตะกั่วสังกะสีดีบุกโครเมียมนิกเกิลหรือโลหะอื่นใดยกเวน
กิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน๗.๖ (๑)
(๕) การขัดลางโลหะดวยเครื่องจักรหรือสารเคมียกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน๗.๖ (๑)
(๖) การทําเหมืองแรสะสมแยกคัดเลือกหรือลางแร
๗.๗กิจการที่เกี่ยวกับยานยนตเครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๑) การตอประกอบเคาะปะผุพนสีหรือพนสารกันสนิมยานยนต
(๒) การผลิตยานยนตเครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๓) การซอมการปรับแตงเครื่องยนตเครื่องจักรเครื่องกลระบบไฟฟาระบบปรับอากาศหรือ
อุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนตเครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนตเครื่องจักรหรือเครื่องกลซึ่งมีไวบริการหรือจําหนาย
และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนตเครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย

(๕) การลางขัดสีเคลือบสีหรืออัดฉีดยานยนต
(๖) การผลิตสะสมจําหนายซอมหรืออัดแบตเตอรี่
(๗) การจําหนายซอมปะ เชื่อมยางยานยนตหรือตั้งศูนยถวงลอ
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(๘) การผลิตซอมประกอบหรืออัดผาเบรกผาคลัตช
(๙) การสะสมการซอมเครื่องกลเครื่องจักรเกาหรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต
เครื่องจักรหรือเครื่องกลเกา
๗.๘กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ
(๑) การผลิตไมขีดไฟ
(๒) การเลื่อยซอยขัดไสเจาะขุดรองทําคิ้วหรือตัดไมดวยเครื่องจักร
(๓) การผลิตพนทาสารเคลือบเงาหรือสีแตงสําเร็จสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑจากไม
หวายชานออย
(๔) การอบไม
(๕) การผลิตสะสมแบงบรรจุธูป
(๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใชเครื่องเขียนหรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ
(๗) การผลิตกระดาษชนิดตางๆ
(๘) การเผาถานหรือสะสมถาน
๗.๙กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(๑) การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพเวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาลตาม
กฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๒) การประกอบกิจการอาบอบนวด
(๓) การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพเวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน๗.๙ (๑)
หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ําอบไอน้ําอบสมุนไพรเวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับ
ใบอนุญาตใน๗.๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๕) การประกอบกิจการโรงแรมสถานที่พักที่มิใชโรงแรมที่จัดไวเพื่อใหบริการพักชั่วคราว
สําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทนหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
(๖) การประกอบกิจการหอพักอาคารชุดใหเชาหองเชาหรือหองแบงเชาหรือกิจการอื่นใน
ทํานองเดียวกัน
(๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
(๘) การจัดใหมีมหรสพการแสดงดนตรีเตนรํารําวงรองเง็งดิสโกเทคคาราโอเกะหรือตูเพลง
หรือการแสดงอื่นๆในทํานองเดียวกัน
(๙) การประกอบกิจ การสระว ายน้ําหรือกิจ การอื่น ๆในทํานองเดีย วกันเว นแต เ ปน การ
ใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน๗.๙ (๑)
(๑๐) การประกอบกิจการการเลนสเกตหรือโรลเลอรเบลดหรือการเลนอื่นๆในทํานองเดียวกัน

(๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผมเวนแตกิจการที่อยูในบังคับตามกฎหมายวา
ดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย
(๑๓) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก
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(๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุกโบวลิ่งหรือตูเกม
(๑๕) การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร
(๑๖) การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสนามฝกซอมกอลฟ
(๑๗) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทยการสาธารณสุขวิทยาศาสตรหรือ
สิ่งแวดลอม
(๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนังหรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย
(๑๙) การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บานของผูรับบริการ
(๒๐) การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ
(๒๑) การประกอบกิจการใหบริการสปาอาบน้ําตัดขนรับเลี้ยงหรือรับฝากสัตวชั่วคราว
๗.๑๐กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(๑) การปนดายกรอดายทอผาดวยเครื่องจักรหรือทอผาดวยกี่กระตุก
(๒) การสะสมปอปานฝายนุนหรือใยสังเคราะห
(๓) การปนฝายนุนใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร
(๔) การทอเสื่อกระสอบพรมหรือสิ่งทออื่นๆดวยเครื่องจักร
(๕) การเย็บปกผาหรือสิ่งทออื่นๆดวยเครื่องจักร
(๖) การพิมพผาและสิ่งทออื่นๆ
(๗) การซักอบรีดหรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร
(๘) การยอมฟอกกัดสีผาหรือสิ่งทออื่นๆ
๗.๑๑กิจการที่เกี่ยวกับหินดินทรายซีเมนตหรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา
(๒) การระเบิดโมบดหรือยอยหินดวยเครื่องจักร
(๓) การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่นๆดวยซีเมนตหรือวัตถุที่คลายคลึง
(๔) การสะสมผสมซีเมนตหินดินทรายวัสดุกอสรางรวมทั้งการขุดตักดูดโมบดหรือยอยดวย
เครือ่ งจักรยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน๗.๑๑ (๒)
(๕) การเจียระไนเพชรพลอยหินหรือกระจกหรือวัตถุที่คลายคลึง
(๖) การเลื่อยตัดหรือประดิษฐหินเปนสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑตางๆ
(๗) การผลิตชอลกปูนปลาสเตอรปูนขาวดินสอพองหรือเผาหินปูน
(๘) การผลิตผลิตภัณฑตางๆที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม
(๙) การผลิตตัดบดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว
(๑๐) การผลิตกระดาษทรายหรือผาทราย
(๑๑) การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว
(๑๒) การลางการขัดดวยการพนทรายลงบนพื้นผิวกระจกแกวหินหรือวัตถุอื่นใดยกเวนกิจการ
ที่ไดรับใบอนุญาตใน๗.๖ (๕)

๗.๑๒กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียมปโตรเคมีถานหินถานโคกและสารเคมีตางๆ
(๑) การผลิตสะสมบรรจุหรือขนสงกรดดางสารออกซิไดซหรือสารตัวทําละลาย
(๒) การผลิตสะสมบรรจุหรือขนสงกาซ
(๓) การผลิตสะสมกลั่นหรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม
(๔) การผลิตสะสมหรือขนสงถานหินหรือถานโคก
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(๕) การพนสียกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน๗.๗ (๑)
(๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียมพลาสติกเซลลูลอยดเบเกอรไลทหรือ
วัตถุทคี่ ลายคลึง
(๗) การโมสะสมหรือบดชัน
(๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี
(๙) การผลิตลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร
(๑๐) การเคลือบชุบวัตถุดวยพลาสติกเซลลูลอยดเบเกอรไลทหรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑๑) การผลิตพลาสติกเซลลูลอยดเบเกอรไลทหรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑๒) การผลิตหรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง
(๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง
(๑๔) การผลิตสะสมขนสงดอกไมเพลิงหรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบในการผลิตดอกไม
เพลิง
(๑๕) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา
(๑๖) การผลิตสะสมบรรจุขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค
(๑๗) การผลิตสะสมหรือบรรจุกาว
๗.๑๓กิจการอื่นๆ
(๑) การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร
(๒) การผลิตซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกสเครื่องไฟฟาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสหรืออุปกรณไฟฟา
(๓) การผลิตเทียนหรือเทียนไขหรือวัตถุที่คลายคลึง
(๔) การพิมพแบบพิมพเขียวหรือถายเอกสาร
(๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุดใชแลวหรือเหลือใช
(๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา
(๗) การลางขวดภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลวเพื่อนําไปใชใหมหรือแปรสภาพเปนผลิตภัณฑ
ใหม
(๘) การพิมพเขียนพนสีหรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชสิ่งทอ
(๙) การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมงสะพานปลาหรือแพปลา
(๑๐) การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร
(๑๑) การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลงหรือสัตวพาหะนําโรค
(๑๒) การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑจากยาง
(๑๓) การผลิตสะสมหรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล

หมวด ๒
หลักเกณฑและเงื่อนไข
-------------------------ขอ๘สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้ที่ตั้งอยูในเขตที่กฎหมายวาดวย
การผังเมือง หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ หรือสถานประกอบกิจการใดที่เขาขายเปน
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โรงงาน หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้นและกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวของดวย แลวแตกรณี
ขอ ๙ สถานประกอบกิจการตองอยูหางจากชุมชน วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงเรียน
สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่อื่นๆ ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ทั้งนี้
ในกรณีสถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงาน สถานประกอบกิจการนั้นจะตองมีสถานที่ตั้งตามที่เจา
พนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด โดยคํานึงถึงลักษณะของการประกอบ
กิจการของสถานประกอบกิจการนั้นๆ ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือกอเหตุ
รําคาญดวย
ขอ ๑๐ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑๐.๑) ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตไดตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ตองไมมีสิ่งกีดขวาง มีแสงสวางเพียงพอ และมีปายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน
โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ
(๑๐.๒)ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(๑๐.๓)ต องมี ห องน้ํ าและห อ งส ว มตามแบบและจํ านวนที่กํ าหนดในกฎหมายว า ด ว ยการ
ควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเปน
ประจําทุกวัน
ขอ ๑๑ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปอนจากการเคมี วัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่น
ใดอันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน ที่ลางตาฉุกเฉิน ตามความจําเปนและเหมาะสม
กับ คุณสมบั ติของวั ต ถุอัน ตรายและขนาดของการประกอบกิจ การตามที่กําหนดไว ในกฎหมายวาด ว ยวั ต ถุ
อันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ขอ ๑๒สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ รวบรวม หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะดังนี้
(๑๒.๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภท
มูลฝอยรวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ
(๑๒.๒)ในกรณีที่มีการกําจัดเอง ตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่นและตอง
ดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
(๑๒.๓) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใดที่อาจเปนอันตราย
ตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
ขอ ๑๓ สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวที่เปนพาหะของ
โรคติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม

ขอ ๑๔ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับการประกอบอาหาร
การปรุงอาหาร การสะสมอาหารสําหรับคนงาน ตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยสถานที่
จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
ขอ ๑๕ สถานประกอบกิจการต องจัด วางสิ่ งของใหเ ปน ระเบีย บเรีย บร อย ปลอดภัย เป น
สัดสวนและตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ
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หมวด ๓
การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
-------------------------ขอ ๑๖ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัย ในการทํางานและปฏิบั ติให
เปนไปตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ขอ ๑๗สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพื่อความปลอดภัยดังนี้
(๑๗.๑)มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิง ตามกฎหมายวาดวยการควบคุม
อาคารและกฎหมายที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอยางนอยหกเดือนตอ
ครั้งและมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานที่ทางราชการกําหนดหรือยอมรับใหแกคนงานไม
นอยกวารอยละสี่สิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น
(๑๗.๒)กรณีที่มีวั ตถุอันตราย ตองมีสถานที่ที่ปลอดภั ยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตรายหรื อ
สิ่งของที่อาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวของ
หมวด ๔
การควบคุมของเสีย มลพิษหรือสิ่งใดๆ
ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ
-------------------------ขอ ๑๘ สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียงหรือ
ความสั่นสะเทือน มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ํา ของเสียอันตราย หรือมีการใชสารเคมีหรือวัตถุอันตราย
จะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปนอันตรายตอสุขภาพของ
คนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง

หมวด ๕
ใบอนุญาต
-------------------------ขอ ๑๙ นับแตวันที่ขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใช หามมิใหผูใดดําเนินกิจการตามประเภทที่ระบุไว
ในขอ ๗ ในลักษณะที่เปนการคา เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
ขอ ๒๐ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามที่ตองมีการควบคุมตามขอ ๗ ในลักษณะที่เปน
การคา จะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดพรอมชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนด
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หากมิไดชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะตองชําระคาปรับเพิ่มรอยละยี่สิบของจํานวน
คาธรรมเนียมที่คางชําระ เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการซึ่งใหควบคุมนั้นกอนถึง
กําหนดที่จะตองชําระคาธรรมเนียมดังกลาว
การแจงตามวรรคหนึ่งเจาพนักงานทองถิ่น ตองแจงเปนลายลักษณอักษรใหผูขอรับใบอนุญาต
หรือผูแทนตามกฎหมายทราบ กรณีไมพบตัวหรือไมยอมรับหนังสือ ใหดําเนินการสงหนังสือแจงหรือคําสั่ง หรือ
ประกาศทางไปรษณียตอบรับ หรือปดหนังสือนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนา หรือที่ทํางานของผูขอ
ดําเนินการ โดยใหครอบคลุม และใหถือวาผูนั้นไดรับทราบหนังสือดังกลาวแลว ตั้งแตวันที่หนังสือไปถึง หรือวัน
ปดหนังสือแลวแตกรณี
รายละเอียดตารางคาธรรมเนียม ตามทายขอบัญญัตินี้ พรอมกับเอกสารและหลักฐาน
ดังตอไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ พรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง
(๒) สําเนาทะเบียนบานของสถานประกอบการ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) สําเนาใบอนุญาตกอสรางอาคารของสถานที่ประกอบกิจการคา (กรณีที่กอสรางหลัง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ใชบังคับ)
(๔) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผูแทนนิติบุคคล (ในกรณีที่ผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล)
(๕) หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผู
ยื่นคํา
(๖) เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เจาหนาที่เห็นวาสมควรเรียกเพิ่ม เพื่อประกอบการพิจารณา
อนุญาต
ขอ ๒๑ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขดังตอไปนี้
(๑) ตองดูแลรักษาสถานที่ตามเงื่อนไขที่ไดกําหนดไวใน หมวด ๒ หมวด ๓ หรือหมวด ๔ ให
สภาวะอันดีอยูเสมอและทําความสะอาดกวาดลางสถานที่ประกอบการคาใหสะอาดทุกวัน
(๒) ตองประกอบการนั้นๆ ภายในเขตสถานที่ และตามกําหนดวัน เวลา ที่ไดรับอนุญาต
(๓) ตองดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องใช ในการประกอบการทุกอยางใหสะอาด เรียบรอย
(๔) ตองดูแลรักษาสถานที่อยาใหเปนแหลงเพาะพันธแมลงวัน ยุง หรือสัตวนําโรคอื่นๆ
(๕) ถาจะมีการเปลี่ยนแปลงแกไข หรือเพิ่มเติมสถานที่ ตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงาน
ทองถิ่น

(๖) ตองปฏิบัติการทุกอยาง เพื่อใหถูกตองตามสุขลักษณะตามคําแนะนํา ของเจาพนักงาน
สาธารณสุข หรือคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
(๗) ตองยินยอมใหเจาพนักงานทองถิ่น หรือ เจาพนักงานสาธารณสุข หรือผูที่ไดรับการแตงตั้ง
จากเจาพนักงานทองถิ่น เขาตรวจสถานที/่ สถานประกอบการ เครื่องมือเครื่องใช ตลอดจนวิธีการประกอบกา
นั้น ไดในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้น และพระอาทิตยตก หรือ ในเวลาทําการ เพื่อตรวจสอบหรือควบคุมให
เปนไปตามขอบัญญัติ
(๘) สถานที่ตั้งตองอยูในทําเลที่จะทํารางระบายน้ําโสโครกไดอยางเหมาะสม จัดทํารางระบาย
น้ํา หรือบอรับน้ําโสโครกดวยวัตถุถาวร การระบายน้ําตองไมเปนที่เดือดรอนแกผูใชน้ําในทางสาธารณะ หรือผู
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อยูใกลเคียง จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย จัดใหมีสวม อันไดสุขลักษณะ ตามคําแนะนําของเจาพนักงาน
สาธารณสุข หรือเจาพนักงานทองถิ่น
(๙) เมื่อเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวา สถานที่ใดสมควรจะตองทําพื้นดวยวัตถุถาวรปองกัน
น้ําซึม รั่วไหล น้ําขัง หรือเห็นสมควรมีบอพักน้ําโสโครก บอดักไขมัน ใหถูกตอง หรือจัดใหมีเครื่องปองกันกลิ่น
เสียง ความสะเทือน ฝุนละออง เขมา เถา หรือ สิ่งอื่นใดอาจเปนเหตุรําคาญแกผูที่อยูขางเคียง ผูขอรับ
ใบอนุญาตตองปฏิบัติตามใหเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงานทองถิ่น
(๑๐) ตองใหมีแสงสวางและการระบายอากาศเพียงพอ และสถานที่ดังกลาวตองไมเปนที่อยู
อาศัยของพาหะนําโรคตางๆ และตองจัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอแกกิจการคานั้น
(๑๑) สถานที่เลี้ยงสัตวตองจัดใหมีที่เก็บขัง และที่ปลอยสัตวกวางขวางเพียงพอแกกิจการ
(๑๒) สถานที่เกี่ยวกับการตากหรือผึ่งสินคา ผูขอใบอนุญาตตองจัดใหมีที่ตากหรือผึ่งสินคา
ตามคําแนะนําของเจาพนักงานทองถิ่น หรือเจาพนักงานสาธารณสุข
(๑๓) อื่นๆ ตามที่องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยามประกาศกําหนด
ขอ ๒๒ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถิ่น
ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณตาม
หลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตองหรือ
ความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน และในกรณี
จําเปนที่จะตองสงคืนคําขออนุญาต ก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบ
ภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ
เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลให
ผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนดใน
ขอบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไม
อนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบหาวัน
แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรค
สองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี
ขอ ๒๓ ในการออกใบอนุญาตตามขอ ๒๒ เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะ
ใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติเพื่อปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไวโดยทั่วไปใน
ขอบัญญัติก็ไดใบอนุญาตตามขอ ๒๒ ใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวกันและสําหรับสถานที่แหงเดียว
ขอ ๒๔ ผูไดรับใบอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง
การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควรใหถือวา
สละสิทธิ์
ขอ ๒๕ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต
และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม เทานั้น
การขอตอใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอพรอมกับชําระ
คาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตอใบอนุญาต
การขอตอใบอนุญาตและการอนุญาตใหตอใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการและ
เงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ ๒๐ และ ๒๑ โดยอนุโลม
ขอ ๒๖ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไวทาย
ขอบัญญัติในวันที่มารับใบอนุญาต สําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ
สําหรับกรณีที่เปนการขอตอใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่
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กําหนด ใหชําระคาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะ
ไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป
ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง คางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกิน
กวาสองครั้ง เจาพนักงานทองถิ่น มีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและ
คาปรับจนครบ
ขอ ๒๗ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ ใหเปนรายไดขององคการบริหาร
สวนตําบลดงกระทงยาม
ขอ ๒๘ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย
ณ สถานประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ขอ ๒๙ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูไดรับ
ใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือ
ชํารุด ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจง
ความตอพนักงานเจาหนาที่ แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหาย มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูยื่นคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
ขอ ๓๐ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือขอบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่
กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่ง
พักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน

ขอ ๓๑ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับ
ใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก
(๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕
(๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕ หรือกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือขอบัญญัตินี้ หรือ
เงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตาม
ขอบัญญัตินี้ และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน
หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตของประชาชน
ขอ ๓๒ คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหสงคําสั่งโดยทาง
ไปรษณียตอบรับ หรือใหปดคําสั่งนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูรับ

13

ใบอนุญาต และใหถืถอื วาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาที่คําสั่งไปถึง หรือวันปดคําสั่ง
แลวแตกรณี
ขอ ๓๓ ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต จะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาาต
ขอ ๓๔ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพื่อให
ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
พ ๒๕๓๕ ในเขตอํานาจของ
องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได
หมวด ๖
บทกําหนดโทษ
---------------ขอ ๓๕ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนด
โทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
พ ๒๕๓๕
หมวด ๗
บทเบ็ดเตล็ด
----------------ขอ ๓๖ ผูรับใบอนุญาตประกอบการคาซึ่งเปนที่รังเกียจ หรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
กอนวันใชขอบัญญัตินี้ ใหผูนั้นประกอบกิจการนั้นตอไปได เสมือนเปนผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัติแลว แต
เมื่อใบอนุญาตดังกลาวสิ้นอายุ และผูนั้นยังคงประสงคจะดําเนินกิจการตอไป ผูนั้นจะตองมาดําเนินการขอรับ
ใบอนุญาตตามขอบัญญัตินีน้กี อนการดําเนินการ

ขอ ๓๗ ใหเจาพนักงานทองถิ่น เรียกเก็บคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตประกอบการคา
ตามอัตราทายขอบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายพิศณุ เข็มเงิน)
นายกองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม
เห็นชอบ
พงษสิทธิ์ เนื่องจํานงค
(นายพงษสิทธิ์ เนื่องจํานงค)
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นายอําเภอศรีมหาโพธิ

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม เรื่อง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๙
ตามขอ ๗ กิจการประเภทตางๆที่ตองมีการควบคุมในเขตองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม
๗.๑ กิจการที่เกี่ยวกับสัตวเลี้ยง
(๑) การเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาลสัตวทุกชนิด
ก. การเลี้ยงมา โค กระบือ
-ตั้งแต ๑๐ตัว ถึง ๒๐ตัว
-เกินกวา๒๐ ตัว แตไมเกิน๕๐ ตัว
-เกินกวา ๕๐ ตัวขึ้นไป
ข. การเลี้ยงสุกร
-ตั้งแต ๕ ตัว ถึง ๑๐ ตัว
-เกินกวา ๑๐ ตัว แตไมเกิน ๓๐ ตัว
-เกินกวา ๓๐ ตัว แตไมเกิน ๕๐ ตัว
-เกินกวา ๕๐ ตัวขึ้นไป
ค. การเลี้ยงแพะ แกะ
-ตั้งแต ๑๐ ตัว ถึง ๓๐ ตัว
-เกินกวา ๓๐ ตัว แตไมเกิน ๕๐ ตัว
-เกินกวา ๕๐ ตัวขึ้นไป
ง. การเลี้ยงหาน เปด ไก นก
-รวมกันตั้งแต ๕๐ ตัว ถึง ๒๐๐ ตัว
-รวมกันตั้งแต ๒๐๑ ตัว แตไมเกิน ๕๐๐ ตัว
-เกินกวา ๕๐๐ ตัวขึ้นไป
(๒) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน เพื่อให
ประชาชนเขาชมหรือเพื่อประโยชนของกิจการนั้น ทั้งนี้ ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการในทางตรง
หรือทางออม หรือไมก็ตาม
๗.๒ กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ
(๑) การฆา หรือชําแหละสัตว ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร เรขาย หรือขายในตลาด
(๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว ขนสัตว
(๓) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป
(๔) การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว
(๕) การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่นๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก เขา หนัง ขนสัตวหรือสวนอื่นๆ
ของสัตวดวยการตม นึ่ง ตาก เผา หรือกรรมวิธีใดๆ ซึ่งมิใชเพื่อเปนอาหาร
(๖) การผลิต โม ปน บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตว
หรือพืชเพื่อเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว
(๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรือลางครั่ง

อัตรา
คาธรรมเนียม
การออก
ใบอนุญาต

๒๐๐
๓๐๐
๑,๐๐๐
๒๐๐
๔๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๖๐๐
๒๐๐
๔๐๐
๑,๐๐๐
๘๐๐

๑,๐๐๐
๕,๐๐๐
๑,๒๐๐
๑,๒๐๐
๘๐๐
๑,๒๐๐
๑,๒๐๐

-๒๗.๓ กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย การขายใน
ตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ เตาเจี้ยว ซีอิ๊ว น้ําจิ้ม หรือซอสปรุง
รสชนิดตางๆ
(๒) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว ไดแก ปลารา ปลาเจา กุงเจา ปลาสม
ปลาจอม แหนม หม่ํา ไสกรอก กะป น้ําปลา หอยดอง น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑอื่นๆ ที่
คลายคลึงกัน
(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 เนื้อสัตว
เทียม หรือผลิตภัณฑอื่นๆ ที่คลายคลึงกัน
ก. โดยใชเครื่องจักรกล
ข. โดยไมใชเครื่องจักรกล
(๗) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี้ พาสตา หรือผลิตภัณฑอื่นๆ ที่คลายคลึงกัน
(๘) การผลิต ขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ ขนมอบอื่นๆ
ก. โดยใชเครื่องจักรกล
ข. โดยไมใชเครื่องจักรกล
(๙) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ํานม หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว
(๑๐) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑเนย ผลิตภัณฑเนยเทียม และ
ผลิตภัณฑเนยผสม
(๑๑) การผลิตไอศกรีม
ก. โดยใชเครื่องจักรกล
ข. โดยไมใชเครื่องจักรกล
(๑๒) การคั่ว สะสม หรือแบงบรรจุกาแฟ
(๑๓) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ใบชาแหง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่นๆ
(๑๔) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร ไวน น้ําสมสายชู
ขาวหมาก น้ําตาลเมา
(๑๕) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ
(๑๖) การผลิต สะสม แบงบรรจุ หรือขนสงน้ําแข็ง
(๑๗) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจากพืชผัก ผลไม เครื่องดื่มชนิด
ตางๆ บรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
(๑๘) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหาร บรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
ก. โดยใชเครื่องจักรกล
ข. โดยไมใชเครื่องจักรกล

๒๐๐
๒๐๐
๖๐๐
๒๐๐
๑,๒๐๐
๕๐๐
๒๐๐
๑,๒๐๐
๑,๒๐๐
๖๐๐
๑,๒๐๐
๑,๒๐๐
๕๐๐
๒๐๐
๑,๒๐๐
๒๐๐
๕,๐๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๑,๒๐๐
๒๕๐

-๓(๑๙) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแตงอาหาร
(๒๐) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําตาล น้ําเชื่อม
ก. น้ําตาลทราย
ข. น้ําตาลอยางอื่น
(๒๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุแบะแซ
(๒๒) การแกะ ตัดแตง ลางสัตวน้ํา ที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น
(๒๓) การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร
(๒๔) การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร
๗.๔ กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑทําความสะอาด
(๑) การผลิต โม บด ผสม หรือบรรจุยา
(๒) การผลิต บรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอาง รวมทั้งสบูที่ใชกับรางกาย
ก. โดยใชเครื่องจักรกล
ข. โดยไมใชเครื่องจักรกล
(๓) การผลิต บรรจุสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี
(๔) การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป
(๕) การผลิตผงซักฟอก สบู น้ํายาทําความสะอาด หรือผลิตภัณฑทําความสะอาดตางๆ
๗.๕ กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช
(๒) การลาง อบ รม หรือสะสมยางดิบ
(๓) การผลิต หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู แปงจากพืช หรือแปงอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน
(๔) การสีขาว นวดขาวดวยเครื่องจักร หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใดๆ ก็ตาม
(๕) การผลิตยาสูบ
(๖) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช
(๗) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย
ก. การผลิตปุย
ข. การสะสมปุย
(๘) การผลิตเสนใยจากพืช
(๙) การตาก สะสม ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง ขาวเปลือก ออย ขาวโพด

๕,๐๐๐
๑,๐๐๐
๘๐๐
๑,๒๐๐
๒๕๐
๑,๒๐๐
๑,๒๐๐
๑,๒๐๐
๕๐๐
๓๐๐
๑,๒๐๐
๑,๒๐๐
๒๐๐
๑,๒๐๐
๑,๒๐๐
๑,๒๐๐
๑,๒๐๐
๑,๒๐๐
๑,๒๐๐
๕,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๒๐๐
๑,๕๐๐

-๔๗.๖ กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร
(๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ หรือเครื่องใชตางๆ ดวยโลหะหรือแร
ก. โดยใชเครื่องจักรกล
ข. โดยไมใชเครื่องจักรกล
(๒) การถลุงแร การหลอม หรือหลอโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๗.๖ (๑)
ก. ประเภทโรงงาน
ข. ประเภทราน
(๓) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร หรือกาซ หรือไฟฟา ยกเวน
กิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๗.๖ (๑)
(๔) การเคลือบ ชุบโลหะดวยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอื่นใด ยกเวน
กิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๗.๖ (๑)
(๕) การขัด ลางโลหะดวยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๗.๖ (๑)
(๖) การทําเหมืองแร สะสม แยก คัดเลือก หรือลางแร
๗.๗ กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๑) การตอ ประกอบ เคาะ ปะผุ พนสี หรือพนสารกันสนิมยานยนต
(๒) การผลิตยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๓) การซอม การปรับแตงเครื่องยนต เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณที่
เปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไวบริการ หรือจําหนาย
และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย
(๕) การลาง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต
(๖) การผลิต สะสม จําหนาย ซอม หรืออัดแบตเตอรี่
ก. การผลิตหรืออัดแบตเตอรี่
ข. สะสม จําหนาย ซอมแบตเตอรี่
(๗) การจําหนาย ซอม ปะ เชื่อมยางยานยนต หรือตั้งศูนยถวงลอ
ก. รถยนตรถบรรทุก
ข. รถจักรยานยนต รถจักรยาน รถทีมีตั้งแตสามลอลงมา
(๘) การผลิต ซอม ประกอบ หรืออัดผาเบรก ผาคลัตช
(๙) การสะสม การซอมเครื่องกล เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต
เครื่องจักร หรือเครื่องกลเกา
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๑,๒๐๐
๑,๒๐๐
๑,๒๐๐
๑,๒๐๐
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๒,๐๐๐
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-๕๗.๘ กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ
(๑) การผลิตไมขีดไฟ
(๒) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดรอง ทําคิ้ว หรือตัดไมดวยเครื่องจักร
ก. อุตสาหกรรมในครอบครัว
ข. โรงงานอุตสาหกรรม
(๓) การผลิต พน ทาสารเคลือบเงา หรือสี แตงสําเร็จสิ่งของเครื่องใช หรือผลิตภัณฑจากไม
หวาย ชานออย
(๔) การอบไม
(๕) การผลิต สะสม แบงบรรจุธูป
(๖) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ
(๗) การผลิตกระดาษชนิดตางๆ
(๘) การเผาถาน หรือสะสมถาน
๗.๙ กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(๑) การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาล
(๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด
(๓) การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๗.๙ (๑) หรือใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับ
ใบอนุญาตใน ๗.๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใชโรงแรมที่จัดไวเพื่อใหบริการพักชั่วคราวสําหรับคน
เดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
ก. มีหองพักตั้งแต ๒๐ หองขึ้นไป
ข. มีหองพักนอยกวา ๒๐ หอง
(๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หรือหองแบงเชา หรือกิจการอื่นใน
ทํานองเดียวกัน
ก. จํานวนตั้งแต ๑ ถึง ๕ หอง
ข. จํานวนตั้งแต ๖ ถึง ๑๐ หอง
ค. จํานวนตั้งแต ๑๑ ถึง ๒๐ หอง
ง. จํานวนตั้งแต ๒๑ หองขึ้นไป
(๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
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-๖(๘) การจัดใหมีมหรสพ การแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทค คาราโอเกะ หรือตูเพลง หรือ
การแสดงอื่นๆในทํานองเดียวกัน
(๙) การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน เวนแตเปนการใหบริการที่
ไดรับใบอนุญาตใน ๗.๙ (๑)
(๑๐) การประกอบกิจการการเลนสเกต หรือโรลเลอรเบลด หรือการเลนอื่นๆในทํานองเดียวกัน
(๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแตงผม เวนแตกิจการที่อยูในบังคับตามกฎหมายวาดวยการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย
(๑๓) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก
(๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบวลิ่ง หรือตูเกม
(๑๕) การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร
(๑๖) การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟ
(๑๗) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข วิทยาศาสตร หรือ
สิ่งแวดลอม
(๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย
(๑๙) การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บานของผูรับบริการ
(๒๐) การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ
(๒๑) การประกอบกิจการใหบริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตวชั่วคราว
๗.๑๐ กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(๑) การปนดาย กรอดาย ทอผาดวยเครื่องจักร หรือทอผาดวยกี่กระตุก
(๒) การสะสมปอ ปาน ฝาย นุน หรือใยสังเคราะห
(๓) การปนฝาย นุน ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร
(๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่นๆ ดวยเครื่องจักร
(๕) การเย็บ ปกผา หรือสิ่งทออื่นๆ ดวยเครื่องจักร
ก. เครื่องจักรตั้งแต ๕ ถึง ๑๐ เครื่อง
ข.เครื่องจักรเกินกวา ๑๐ เครื่องขึ้นไป
(๖) การพิมพผา และสิ่งทออื่นๆ
(๗) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร
(๘) การยอม ฟอก กัดสีผาหรือสิ่งทออื่นๆ
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-๗๗.๑๑ กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา
(๒) การระเบิด โม บด หรือยอยหิน ดวยเครื่องจักร
(๓) การผลิตสิ่งของ เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่นๆ ดวยซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
ก. โดยใชเครื่องจักรกล
ข. โดยไมใชเครื่องจักรกล
(๔) การสะสม ผสมซีเมนต หิน ดิน ทราย วัสดุกอสราง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด โม บด หรือยอยดวย
เครื่องจักร ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๗.๑๑ (๒)
(๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๖) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐหินเปนสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑตางๆ
(๗) การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน
(๘) การผลิตผลิตภัณฑตางๆ ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม
(๙) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว
(๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผาทราย
(๑๑) การผลิตใยแกว หรือผลิตภัณฑจากใยแกว
(๑๒) การลาง การขัดดวยการพนทรายลงบนพื้นผิวกระจก แกว หิน หรือวัตถุอื่นใด ยกเวนกิจการที่ไดรับ
ใบอนุญาตใน ๗.๖ (๕)
๗.๑๒ กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม ปโตรเคมี ถานหิน ถานโคก และสารเคมีตางๆ
(๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกรด ดาง สารออกซิไดซ หรือสารตัวทําละลาย
(๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกาซ
ก. การผลิตกาซ
ข. สะสม บรรจุ หรือขนสงกาซ
(๓) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม
ก. การผลิต การกลั่น
ข. สะสม หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม
(๔) การผลิต สะสม หรือขนสงถานหิน หรือถานโคก
(๕) การพนสี ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๗.๗ (๑)
(๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่
คลายคลึง
(๗) การโม สะสม หรือบดชัน
(๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี
(๙) การผลิต ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร
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-๘-

(๑๐) การเคลือบ ชุบวัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง
(๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง
(๑๔) การผลิต สะสม ขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง
(๑๕) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา
(๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค
(๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว
๗.๑๓ กิจการอื่นๆ
(๑) การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร
(๒) การผลิต ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกสหรืออุปกรณไฟฟา
(๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๔) การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือถายเอกสาร
(๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช
(๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา
(๗) การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลวเพื่อนําไปใชใหมหรือแปรสภาพเปนผลิตภัณฑใหม
(๘) การพิมพ เขียน พนสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชสิ่งทอ
(๙) การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา
(๑๐) การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร
(๑๑) การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง หรือสัตวพาหะนําโรค
(๑๒) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑจากยาง
(๑๓) การผลิต สะสม หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล
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** คือ กิจการที่ไดอนุญาตในปงบประมาณ ๒๕๕๙
* คือ คาดการณกิจการที่ตองขออนุญาตเพิ่มเติม
+* คือ ประเภทกิจการที่เพิ่มใหมและคาดการณกิจการที่ตองขออนุญาตเพิ่มเติม
+ คือ ประเภทกิจการที่เพิ่มใหม

-ในปงบประมาณ ๒๕๕๙ มีผูประกอบกิจการขออนุญาต ๔๕ราย ทั้งหมด ๑๔ประเภทกิจการ
-เสนอพิจารณาทบทวน ๓๙ประเภทกิจการ และกําหนดใหม ๑๖ประเภทกิจการ

