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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบางงอน
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยที่เ ป็ น การสมควรตราข้ อบั ญ ญัติ อ งค์ก ารบริ ห ารส่ว นตํ าบลบางงอน ว่ า ด้ว ยการควบคุ ม
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางงอน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔
มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตําบลบางงอน โดยความเห็นชอบของ
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางงอนและนายอําเภอพุนพิน จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตนิ ี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบางงอน เรื่อง การควบคุม
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางงอน เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย
ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบางงอนแล้ว ๑๕ วัน
ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ระเบียบ ประกาศและคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางงอนเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
และให้มีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๕ ในข้อบัญญัตินี้
“ผู้ดําเนินกิจการ” หมายความว่า ผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งรับผิดชอบ
ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น
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“คนงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ
“มลพิ ษ ทางเสี ย ง” หมายความว่ า สภาวะของเสี ย งอาจเกิ ด จากการประกอบกิ จ การของ
สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิ ษ ความสั่ น สะเทื อ น” หมายความว่ า สภาวะของความสั่ น สะเทื อ นอั น เกิ ด จาก
การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย
ของสาธารณชน
“มลพิษทางอากาศ” หมายความว่า สภาวะทางอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิ ษ ทางน้ํ า ” หมายความว่ า สภาวะทางน้ํ า อั น เกิ ด จากการประกอบกิ จ การของ
สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“อาคาร” หมายความว่ า ตึ ก บ้ าน เรื อ น โรง ร้ าน แพ คลั ง สิ นค้ า สํ า นั กงาน หรื อ
สิ่งที่ที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางงอน
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๖ ให้กิจการประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตําบลบางงอน
(๑) กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์
(๑.๑) การเลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์น้ํา สัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง
(๑.๒) การเลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอาน้ํานม
(๑.๓) การประกอบกิ จ การเลี้ ย ง รวบรวมสั ต ว์ หรื อ ธุ ร กิ จ อื่ น อั น มี ลั ก ษณะ
ทํานองเดียวกัน เพื่อให้ประชาชนเข้าใช้หรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ จะมีการเรียกเก็บค่าดู
หรือค่าบริการ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม
(๒) กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์หรือผลิตภัณฑ์สัตว์
(๒.๑) การฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด
และการฆ่าเพื่อบริโภคในครัวเรือน
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(๒.๒) การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ การสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ที่ยังมิได้ฟอก
(๒.๓) การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป
(๒.๔) การเคี่ยวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์
(๒.๕) การต้ม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือ กปู เปลือกกุ้ง ยกเว้น
ในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย และการขายในตลาด
(๒.๖) การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว์
เขาสัตว์ หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือส่วนอื่น ๆ ของสัตว์
(๒.๗) การผลิต การโม่ การป่น การบด การผสม การบรรจุ การสะสม
หรือการกระทําอื่นใดต่อสัตว์หรือพืชหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืช เพื่อเป็นอาหารสัตว์
(๒.๘) การสะสมหรือการล้างครั่ง
(๓) กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม
(๓.๑) การผลิตเนยเทียม
(๓.๒) การผลิตกะปิ น้ําพริกแดง น้ําพริกเผา น้ําปลา น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา
เต้าเจี้ยว ซีอิ๊ว หอมแดง หรือซอสปรับรสอื่น ๆ ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๓.๓) การผลิต การหมัก การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ยกเว้นการผลิต
เพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๓.๔) การตากเนื้อ การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม การเคี่ยวมันกุ้ง ยกเว้นการผลิต
เพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๓.๕) การนึ่ง การต้ม การเคี่ยว การตาก หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหาร
จากสัตว์ พืช ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภค
ในครัวเรือน
(๓.๖) การเคี่ยวน้ํามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส้กรอก หมูตั้ง ยกเว้น
ในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๓.๗) การผลิตเส้นบะหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย วุ้นเส้น เกี้ยมอี๋
(๓.๘) การผลิตแบะแซ
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(๓.๙) การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
(๓.๑๐) การประกอบกิจการการทําขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ
(๓.๑๑) การแกะ การล้างสัตว์น้ํา ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น ยกเว้น
การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๓.๑๒) การผลิตน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําถั่วเหลือง เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ
บรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๓.๑๓) การผลิต การแบ่งบรรจุน้ําตาล
(๓.๑๔) การผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ํามันวัว
(๓.๑๕) การผลิต การบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ น้ําส้มสายชู
(๓.๑๖) การคั่วกาแฟ
(๓.๑๗) การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร
(๓.๑๘) การผลิตผงชูรส
(๓.๑๙) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค
(๓.๒๐) การตาก การหมั ก การดองผั ก ผลไม้ หรื อ พื ช อย่ า งอื่ น ยกเว้ น
การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๓.๒๑) การผลิต การบรรจุใบชาแห้ง ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ
(๓.๒๒) การผลิตไอศกรีม ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๓.๒๓) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
(๓.๒๔) การประกอบกิจการห้องเย็น แช่แข็งอาหาร
(๓.๒๕) การผลิ ต น้ํ า แข็ ง ยกเว้ น การผลิ ต เพื่ อ ใช้ ใ นสถานที่ จํ า หน่ า ยอาหาร
หรือเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๓.๒๖) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต่ ๕ แรงม้าขึ้นไป
(๔) กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ์
ชําระล้าง
(๔.๑) การผลิต การโม่ การบด การผสม การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร
(๔.๒) การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอางต่าง ๆ
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(๔.๓) การผลิตสําลี ผลิตภัณฑ์จากสําลี
(๔.๔) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสําเร็จรูป
(๔.๕) การผลิตสบู่ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ชําระล้างต่าง ๆ
(๕) กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(๕.๑) การอัด การสกัดเอาน้ํามันจากพืช
(๕.๒) การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ
(๕.๓) การผลิตแป้งมันสําปะหลัง แป้งสาคูหรือแป้งอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
ด้วยเครื่องจักร
(๕.๔) การสีข้าวด้วยเครื่องจักร
(๕.๕) การผลิตยาสูบ
(๕.๖) การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร
(๕.๗) การผลิต การสะสมปุ๋ย
(๕.๘) การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุดิบคล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร
(๕.๙) การผลิต การสะสมหรือการขนถ่ายมันสําปะหลัง
(๖) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่
(๖.๑) การผลิตโลหะเป็นภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ
(๖.๒) การกลึง การหล่อ การถลุงแร่หรือโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการใน (๖.๑)
(๖.๓) การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด
การอัดโลหะด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซหรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการใน (๖.๑)
(๖.๔) การเคลือบ การชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล
หรือโลหะอื่นใด ยกเว้นกิจการใน (๖.๑)
(๖.๕) การขัด การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอื่นใด ยกเว้น
กิจการใน (๖.๑)
(๖.๖) การทําเหมืองแร่ การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือล้างแร่
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(๗) กิจการเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๗.๑) การทอ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกันสนิม
ยานยนต์
(๗.๒) การตั้ ง ศู น ย์ ถ่ ว งล้ อ การซ่ อ ม การปรั บ แต่ ง ระบบปรั บ อากาศ
หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๗.๓) การประกอบธุ ร กิ จ เกี่ ย วกั บ ยานยนต์ เครื่ อ งจั ก รหรื อ เครื่ อ งกล
ซึ่งมีไว้บริการหรือจําหน่ายและในการประกอบธุรกิ จนั้น มีการซ่อ ม ปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจัก ร
หรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย
(๗.๔) การล้าง การอัดฉีดยานยนต์
(๗.๕) การผลิต การซ่อม การอัดแบตเตอรี่
(๗.๖) การปะ การเชื่อมยาง
(๗.๗) การอัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์
(๘) กิจการที่เกี่ยวกับไม้
(๘.๑) การผลิตไม้ขีดไฟ
(๘.๒) การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขัดร่อง การทําคิ้ว
หรือการตัดไม้ด้วยเครื่องจักร
(๘.๓) การประดิษฐ์หวายเป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักรหรือการพ่น การทาสารเคมี
เคลือบเงาสีหรือการแต่งสําเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย
(๘.๔) การอบไม้
(๘.๕) การผลิตธูปด้วยเครื่องจักร
(๘.๖) การประดิษฐ์สิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียนด้วยกระดาษ
(๘.๗) การผลิตกระดาษต่าง ๆ
(๘.๘) การเผาถ่านหรือสะสมถ่าน
(๙) กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(๙.๑) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด
(๙.๒) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร
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(๙.๓) การประกอบกิจการโรงแรม หรือกิจการอื่นใดในทํานองเดียวกัน
(๙.๔) การประกอบกิ จการหอพั ก อาคารชุด ให้ เช่ า ห้อ งเช่ า ห้ อ งแบ่งเช่ า
หรือกิจการอื่นใดในทํานองเดียวกัน
(๙.๕) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
(๙.๖) การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ
หรือการแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๙.๗) การประกอบกิจการสระว่ายน้ํา หรือกิจการอื่นใดในทํานองเดียวกัน
(๙.๘) การจั ด ให้ มี ก ารเล่ น สเกต โดยมี ก ารแสดงหรื อ เสี ย งประกอบ หรื อ
การเล่นอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๙.๙) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผล เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับ
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(๙.๑๐) การประกอบกิ จ การให้ บ ริ ก ารควบคุ ม น้ํ า หนั ก โดยวิ ธี ก ารควบคุ ม
ทางโภชนาการ ให้อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ การบริหารร่างกายหรือวิธีอื่นใด เว้นแต่การให้บริการดังกล่าว
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(๙.๑๑) การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม
(๙.๑๒) การประกอบกิ จ การห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทางการแพทย์ การสาธารณสุ ข
วิทยาศาสตร์หรือสิ่งแวดล้อม
(๙.๑๓) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
(๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(๑๐.๑) การปั่นด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักรหรือการทอผ้า
ด้วยกี่กระตุกตั้งแต่ ๕ กี่ขึ้นไป
(๑๐.๒) การสะสมปอ ป่าน ฝ้ายหรือนุ่น
(๑๐.๓) การปั่นฝ้ายหรือนุ่นด้วยเครื่องจักร
(๑๐.๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งอื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร
(๑๐.๕) การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักร ตั้งแต่ ๕ เครื่องขึ้นไป
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(๑๐.๖) การพิมพ์ผ้าหรือการพิมพ์บนสิ่งทออื่นๆ
(๑๐.๗) การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบด้วยเครื่องจักร
(๑๐.๘) การย้อม การกัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่น ๆ
(๑๑) กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑๑.๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา
(๑๑.๒) การระเบิด การโม่ การบ่นหินด้วยเครื่องจักร
(๑๑.๓) การผลิ ต เครื่ อ งใช้ ด้ ว ยซี เ มนต์ ห รื อ วั ต ถุ ที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั น การสะสม
การผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน
(๑๑.๔) การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจกหรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน
(๑๑.๕) การเลื้อย การตัด หรือการประดิษฐ์หนิ เป็นสิ่งของต่าง ๆ
(๑๑.๖) การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน
(๑๑.๗) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม
เช่น ผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝ้าเพดาน ท่อน้ํา เป็นต้น
(๑๑.๘) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว
(๑๑.๙) การผลิตกระดาษทราย
(๑๑.๑๐) การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว
(๑๒) กิจกรรมที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี
(๑๒.๑) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์
หรือสารตัวทําลาย
(๑๒.๒) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊าซ
(๑๒.๓) การผลิ ต การบรรจุ การสะสม การขนส่ ง น้ํ า มั น ปิ โ ตรเลี ย ม
หรือผลิตภัณฑ์
(๑๒.๔) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งถ่านหิน ถ่านโค้ก
(๑๒.๕) การพ่นสี ยกเว้นกิจกรรมใน (๗.๑)
(๑๒.๖) การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์
เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
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(๑๒.๗)
(๑๒.๘)
(๑๒.๙)
(๑๒.๑๐)

การโม่ การบดชัน
การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี
การผลิต การล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์
การเคลื อ บ การชุ บ วั ต ถุ ด้ ว ยพลาสติ ก เซลลู ล อยด์ เบเกอร์ ไ ลท์

(๑๒.๑๑)
(๑๒.๑๒)
(๑๒.๑๓)
(๑๒.๑๔)

การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง
การผลิตน้ําแข็งแห้ง
การผลิต การสะสม การขนส่งดอกไม้เพลิงหรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบ

หรือวัตถุที่คล้ายคลึง

ในการผลิตดอกไม้เพลิง
(๑๒.๑๕) การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา
(๑๒.๑๖) การผลิ ต การบรรจุ การสะสม การขนส่ ง สารกํ า จั ด ศั ต รู พื ช
หรือพาหะนําโรค
(๑๒.๑๗) การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว
(๑๓) กิจการอื่น ๆ
(๑๓.๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร
(๑๓.๒) การผลิต การซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
อุปกรณ์ไฟฟ้า
(๑๓.๓)
(๑๓.๔)
(๑๓.๕)
(๑๓.๖)
(๑๓.๗)
(๑๓.๘)
(๑๓.๙)

การผลิตเทียน เทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียวหรือการถ่ายเอกสาร
การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้
การประกอบกิจการโกดังสินค้า
การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว
การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ
การก่อสร้าง
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ข้อ ๗ สถานประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามข้อบัญญัตินี้ ที่ตั้งอยู่ในเขตที่กฎหมาย
ว่าด้วยการผังเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลบังคับใช้ หรือสถานประกอบกิจการใด
ที่เข้าข่ายเป็นโรงงาน หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การนั้นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย
หมวด ๒
สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล
ข้อ ๘ สถานประกอบกิ จ การต้ อ งตั้ ง อยู่ ห่ า งจากชุ ม ชน วั ด ศาสนสถาน โบราณสถาน
โรงเรียน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่อื่น ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน สถานประกอบกิจการนั้น
จะต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงเรียน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล
หรื อ สถานที่ อื่ น ๆ ไม่ น้ อ ยกว่ า ๑,๐๐๐ เมตร ทั้ ง นี้ เพื่ อ ป้ อ งกั น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพอนามั ย หรื อ
การก่อเหตุรําคาญของประชาชน
ข้อ ๙ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องเป็นอาคารที่มีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได้
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๒) บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง มีแสงสว่างเพียงพอ และมีป้าย หรือเครื่องหมาย
แสดงชัดเจน โดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง
(๓) ต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๔) ต้ อ งมี ห้ อ งน้ํ า และห้ อ งส้ ว มตามแบบและจํ า นวนที่ กํ า หนดในกฎหมายว่ า ด้ ว ย
การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ
เป็นประจําทุกวัน
ข้อ ๑๐ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปื้อนจากสารเคมี วัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใด
อั น อาจเป็ น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพ ต้ อ งจั ด ให้ มี ที่ อ าบน้ํ า ฉุ ก เฉิ น ที่ ล้ า งตาฉุ ก เฉิ น ตามความจํ า เป็ น
และเหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการ ตามที่กําหนดไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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ข้อ ๑๑ สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ รวบรวม หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ
ดังนี้
(๑) มี ภ าชนะบรรจุ ห รื อ ภาชนะรองรั บ ที่ เ หมาะสมและเพี ย งพอกั บ ปริ ม าณ
และประเภทมูลฝอย รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้น
อยู่เสมอ
(๒) ในกรณีที่ มี การกํ าจั ด เอง ต้ อ งได้รั บความเห็ น ชอบจากเจ้า พนั กงานท้ อ งถิ่ น
และต้องดําเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติว่าด้วยการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
(๓) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปื้อนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใดที่อาจเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จะต้องดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยงข้อง
ข้อ ๑๒ สถานประกอบกิ จ การต้ อ งมี ก ารป้ อ งกั น และกํ า จั ด แมลงและสั ต ว์ ที่ เ ป็ น พาหะ
ของโรคติดต่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๑๓ สถานประกอบกิจการที่เป็นโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้สําหรับการประกอบอาหาร
การปรุ ง อาหาร การสะสมอาหารสํ า หรั บ คนงาน ต้ อ งมี ก ารดํ า เนิ น การให้ ถู ก ต้ อ งตามข้ อ บั ญ ญั ติ
ว่าด้วยสถานจําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
ข้อ ๑๔ สถานประกอบกิ จ การต้ อ งจั ด วางสิ่ ง ของให้ เ ป็ น ระเบี ย บ เรี ย บร้ อ ย ปลอดภั ย
เป็นสัดส่วนและต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอ
หมวด ๓
การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ข้อ ๑๕ สถานประกอบกิ จ การต้ อ งมี ม าตรการความปลอดภั ย ในการทํ า งานและปฏิ บั ติ
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๖ สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการป้องกันเพื่อความปลอดภัย ดังนี้
(๑) มี ร ะบบสั ญ ญาณเตื อ นเพลิ ง ไหม้ แ ละเครื่ อ งดั บ เพลิ ง ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
การควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิง
อย่างน้อยหกเดือนต่อครั้งและมีการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการกําหนด
หรือยอมรับให้แก่คนงานไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น
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(๒) กรณีที่มีวัตถุอันตราย ต้องมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย
หรือสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
หมวด ๔
การควบคุมของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ
ข้อ ๑๗ สถานประกอบกิ จ การใดที่ มี ก ารประกอบกิ จ การอาจก่ อ ให้ เ กิ ด มลพิ ษ ทางเสี ย ง
หรื อ ความสั่ น สะเทื อ น มลพิ ษ ทางอากาศ มลพิ ษ ทางน้ํ า ของเสี ย อั น ตรายหรื อ มี ก ารใช้ ส ารเคมี
หรื อ วั ต ถุ อั น ตราย จะต้ อ งดํ า เนิ น การควบคุ ม และป้ อ งกั น มิ ใ ห้ เ กิ ด ผลกระทบจนเป็ น เหตุ รํ า คาญหรื อ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนงานและผู้อาศัยบริเวณใกล้เคียง
หมวด ๕
ใบอนุญาต
ข้อ ๑๘ เมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวัน นับแต่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ห้ามผู้ใดดําเนินกิจการ
ตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ ๖ ในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ในการออกใบอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะ ให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ
เพื่ อ ป้อ งกัน อั น ตรายต่ อสุ ข ภาพของสาธารณชนเพิ่ม เติม จากที่ กํา หนดไว้โ ดยทั่ วไปในข้ อ บัญ ญั ตินี้ ก็ ไ ด้
ใบอนุญาตให้ใช้ได้สําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แห่งเดียว
ข้อ ๑๙ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตามสิ่งที่ต้องการควบคุมตามข้อ ๖ ในลักษณะที่เป็นการค้า
จะต้ อ งยื่ น คํ า ขอรั บ ใบอนุ ญ าตตามแบบที่ กํ า หนดไว้ ท้ า ยข้ อ บั ญ ญั ติ นี้ พร้ อ มทั้ ง เอกสารและหลั ก ฐาน
ดังต่อไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๓) อื่น ๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลบางงอนประกาศกําหนด
ข้อ ๒๐ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้โดยเคร่งครัด
(๒) ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลบางงอนเป็นอย่างดี
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ข้อ ๒๑ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร
ให้ถือว่าสละสิทธิ์
ข้อ ๒๒ เมื่อได้รับใบคําขอรับอนุญาตหรือใบคําขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้อง
หรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน
และในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้อง
หรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวัน นับแต่วันได้รับคําขอ เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาต
หรื อ มี ห นั ง สื อ แจ้ ง คํ า สั่ ง ไม่ อ นุ ญ าตพร้ อ มด้ ว ยเหตุ ผ ลให้ ผู้ ข ออนุ ญ าตทราบภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่
วันได้รับคําขอ ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กําหนดในข้อบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน
แต่ ต้ อ งมี ห นั ง สื อ แจ้ ง ขยายเวลาและเหตุ จํ า เป็ น แต่ ล ะครั้ ง ให้ ผู้ ข ออนุ ญ าตทราบก่ อ นสิ้ น กํ า หนดเวลา
ตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๓ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลบางงอนเท่านั้น
การขอต่ออายุใบอนุญาต จะต้องยื่นคําขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคําขอพร้อมกับ
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่อใบอนุญาต
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ตามข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ ด้วย
ข้อ ๒๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้
ท้ า ยข้ อ บั ญ ญั ติ นี้ ใ นวั น ที่ ม ารั บ ใบอนุ ญ าตสํ า หรั บ กรณี ที่ เ ป็ น การขอรั บ ใบอนุ ญ าตครั้ ง แรก หรื อ
ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุสําหรับกรณีที่เป็นการขอต่อใบอนุญาตตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้
เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด ให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจํานวนค่าธรรมเนียม
ที่ค้างชําระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียม
ครั้งต่อไป
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ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง ค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง
ให้ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น มี อํ า นาจสั่ ง ให้ ผู้ นั้ น หยุ ด การดํ า เนิ น กิ จ การไว้ จ นกว่ า จะได้ เ สี ย ค่ า ธรรมเนี ย ม
และค่าปรับจนครบจํานวน
ข้อ ๒๕ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลบางงอน
ข้อ ๒๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ ๒๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด
ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต นําสําเนาบันทึก
การแจ้ ง ความต่ อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ แ ห่ ง ที่ ที่ ใ บอนุ ญ าตสู ญ หายมาแสดงต่ อ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น
ประกอบด้วย
(๒) ในกรณี ใ บอนุ ญ าตถู ก ทํ า ลาย หรื อ ชํ า รุ ด ในสาระที่ สํ า คั ญ ให้ ผู้ ยื่ น คํ า ขอ
รับใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้อ ๒๘ ในกรณี ที่ ป รากฏว่ า ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตไม่ ป ฏิ บั ติ ห รื อ ปฏิ บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งตามบทบั ญ ญั ติ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ หรื อ ข้ อ บั ญ ญั ติ นี้ หรื อ เงื่ อ นไขที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นใบอนุ ญ าตในเรื่ อ งที่ กํ า หนดไว้ เ กี่ ย วกั บ
การประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้
ภายในเวลาที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
ข้อ ๒๙ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๒๕๗ ง

หน้า ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ ธันวาคม

๒๕๕๗

(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้
หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต
ตามข้อบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ
ของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตของประชาชน
ข้อ ๓๐ คํ า สั่ ง พั ก ใช้ ใ บอนุ ญ าตคํ า สั่ ง เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าต ให้ ทํ า เป็ น หนั ง สื อ แจ้ ง ให้
ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตทราบ ในกรณี ที่ ไ ม่ พ บผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตหรื อ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตไม้ ย อมรั บ คํ า สั่ ง ดั ง กล่ า ว
ให้ส่งคําสั่งทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผย เห็นได้ง่าย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน
ของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คําสั่งไปถึงหรือ
วันปิดคําสั่ง แล้วแต่กรณี
ข้อ ๓๑ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปี นับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ข้อ ๓๒ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖
ไพโรจน์ พิกุลทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางงอน

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางงอน
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖
ลําดับ
ประเภทการคา
๑ กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว
๑.๑ การเลี้ยงสัตวบก สัตวปก สัตวน้ํา สัตวเลื้อยคลานหรือแมลง
๑.๑.๑ การเลี้ยงมา โค กระบือ
ก จํานวนตั้งแต ๕ ตัว แตไมเกิน ๑๐ ตัว
ข จํานวนตั้งแต ๑๑ ตัว แตไมเกิน ๒๐ ตัว
ค จํานวนตั้งแต ๒๑ ตัวขึ้นไป
๑.๑.๒ การเลี้ยงสุกร
ก จํานวนตั้งแต ๑๑ ตัว แตไมเกิน ๒๐ ตัว
ข จํานวนตั้งแต ๒๑ ตัว แตไมเกิน ๔๙ ตัว
ค จํานวนตั้งแต ๕๐ ตัว แตไมเกิน ๑๐๐ ตัว
ง จํานวนตั้งแต ๑๐๑ ตัว แตไมเกิน ๕๐๐ ตัว
จ จํานวนตั้งแต ๕๐๑ ตัว แตไมเกิน ๑,๐๐๐ ตัว
ฉ จํานวนตั้งแต ๑,๐๐๐ ตัวขึ้นไป
๑.๑.๓ การเลี้ยงแพะ แกะ
ก จํานวนตั้งแต ๕ ตัว แตไมเกิน ๕๐ ตัว
ข จํานวนตั้งแต ๕๑ ตัว แตไมเกิน ๑๐๐ ตัว
ค จํานวนตั้งแต ๑๐๑ ตัวขึ้นไป
๑.๑.๔ การเลี้ยงหาน เปด ไก
ก จํานวนตั้งแต ๒๐ ตัว แตไมเกิน ๑๐๐ ตัว
ข จํานวนตั้งแต ๑๐๑ ตัว แตไมเกิน ๒๐๐ ตัว
ค จํานวนตั้งแต ๒๐๑ ตัว แตไมเกิน ๕๐๐ ตัว
ง จํานวนตั้งแต ๕๐๑ ตัวขึ้นไป
๑.๒ การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอื่นใด อันมีลักษณะ
เดียวกัน เพื่อใหประชาชนเขาชม หรือเพื่อประโยชนของกิจการนี้ ทั้งนี้
จะมีการเก็บคาดูหรือคาบริการ ไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม

อัตราคาธรรมเนียม

๑๐๐
๒๐๐
๕๐๐
๑๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๔๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๑๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๕๐๐

ลําดับ
ประเภทการคา
๒ กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ
๒.๑ การฆาสัตว ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย การขายใน
ตลาดและการฆาเพื่อบริโภคในครัวเรือน
๒.๑.๑ โดยใชเครื่องจักร
๒.๑.๒ โดยไมใชเครื่องจักร
๒.๒ การฟอกหนังสัตว ขนสัตว การสะสมหนังสัตว ขนสัตว ที่ยังมิไดฟอก
๒.๓ การสะสมเขาสัตว กระดูกสัตวที่ยังมิไดแปรรูป
๒.๔ การเคี่ยวหนังสัตว เอ็นสัตว ไขสัตว
๒.๕ การตม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุง ยกเวนใน
กรณีสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย และการขายในตลาด
๒.๖ การประดิษฐเครื่องใชผลิตภัณฑอื่นๆจากเปลือกหอย กระดูกสัตว เขาสัตว
หนังสัตว ขนสัตว หรือสวนอื่น ๆ ของสัตว
๒.๖.๑ โดยใชเครื่องจักร
๒.๖.๒ โดยไมใชเครื่องจักร
๒.๗ การผลิต การโม การปน การบด การผสม การบรรจุ การสะสม
หรือการกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช
เพื่อเปนอาหารสัตว
๒.๘ การสะสมหรือการลางครั่ง
๓ กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม
๓.๑ การผลิตเนย เนยเทียม
๓.๒ การผลิตกะป น้ําพริกแดง น้ําพริกเผา น้ําปลา น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา
เตาเจี้ยว ซีอิ๊ว หอยแดง หรือซอสปรุงรสอื่นๆ ยกเวน การผลิตเพื่อบริโภค
ในครัวเรือน
๓.๓ การผลิต การหมัก การสะสมปลารา ปลาเจา ยกเวน การผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน (ตั้งแต ๕๐ กิโลกรัมขึ้นไป)
๓.๔ การตากเนื้อ การผลิตเนื้อสัตวเค็ม การเคี่ยวมันกุง ยกเวนการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน
๓.๕ การนึ่ง การตม การเคี่ยว การตาก หรือวิธีอื่นในการผลิตอาหาร
จากสัตว พืช ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหารและเรขาย การขายในตลาด
และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
๓.๖ การเคี่ยวน้ํามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยก ไสกรอก หมูตั้ง ยกเวน
ในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน

อัตราคาธรรมเนียม

๕๐๐
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๕๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐

ลําดับ

ประเภทการคา
๓.๗ การผลิตเสนหมี่ ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู วุนเสน เกี้ยมอี๋
๓.๗.๑ โดยใชเครื่องจักร
๓.๗.๒ โดยไมใชเครื่องจักร
๓.๘ การผลิตแบะแซ
๓.๙ การผลิตอาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
๓.๙.๑ โดยใชเครื่องจักร
๓.๙.๒ โดยไมใชเครื่องจักร
๓.๑๐ การประกอบกิจการขนมปงสด ขนมปงแหง ขนมเปยะ
๓.๑๐.๑ โดยใชเครื่องจักร
๓.๑๐.๒ โดยไมใชเครื่องจักร
๓.๑๐.๓ โดยไมใชเครื่องจักร ซึ่งมีคนงานตั้งแต ๖ คนขึ้นไป
๓.๑๑ การแกะ การลางสัตวน้ํา ที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น ยกเวน
การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
๓.๑๒ การผลิตน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําถั่วเหลือง เครื่องดื่มตาง ๆ
บรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอื่นใด ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
๓.๑๒.๑ โดยใชเครื่องจักร
๓.๑๒.๒ โดยไมใชเครื่องจักร
๓.๑๓ การผลิต การแบงบรรจุน้ําตาล
๓.๑๓.๑ น้ําตาลทราย
๓.๑๓.๒ น้ําตาลอยางอื่น
๓.๑๔ การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว
๓.๑๕ การผลิต การแบงบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร น้ําสมสายชู
๓.๑๖ การคั่วกาแฟ
๓.๑๖.๑ โดยใชเครื่องจักร
๓.๑๖.๒ โดยไมใชเครื่องจักร
๓.๑๗ การผลิตลูกชิ้นดวยเครือ่ งจักร
๓.๑๗.๑ กําลังเกิน ๕ แรงมาขึ้นไป
๓.๑๗.๒ กําลังไมเกิน ๕ แรงมา
๓.๑๘ การผลิตผงชูรส
๓.๑๙ การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค
๓.๒๐ การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม หรือพืชอยางอื่น ยกเวนการผลิต
เพื่อบริโภคในครัวเรือน
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อัตราคาธรรมเนียม
๓.๒๑ การผลิต การบรรจุ ใบชาแหง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ
๕๐๐
๓.๒๒ การผลิตไอศกรีม ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
๓.๒๒.๑ โดยใชเครื่องจักร
๕๐๐
๓.๒๒.๒ โดยไมใชเครื่องจักร
๒๐๐
๓.๒๓ การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑอื่นๆที่คลายคลึง
๓.๒๓.๑ โดยใชเครื่องจักร
๕๐๐
๓.๒๓.๒ โดยไมใชเครื่องจักร
๒๐๐
๓.๒๔ การประกอบกิจการหองเย็น แชแข็งอาหาร
๕๐๐
๓.๒๕ การผลิตน้ําแข็ง ยกเวน การผลิตเพื่อใชในสถานที่จําหนาย
๕๐๐
๓.๒๖ การผลิตอาหารบริโภคในครัวเรือน การเก็บ การถนอมอาหาร
๕๐๐
ดวยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต ๕ แรงมาขึ้นไป
๔ กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑชําระลาง
๔.๑ การผลิต การโม การบด การผสม การบรรจุยาดวยเครื่องจักร
๔.๑.๑ กําลังเกินกวา ๒ แรงมา
๕๐๐
๔.๑.๒ กําลังไมเกินกวา ๒ แรงมา
๒๐๐
๔.๒ การผลิต การบรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น
เครื่องสําอางตาง ๆ
๔.๒.๑ โดยใชเครื่องจักร
๕๐๐
๔.๒.๒ โดยไมใชเครื่องจักร
๒๐๐
๔.๓ การผลิตสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี
๕๐๐
๔.๔ การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป
๕๐๐
๕ กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
๕.๑ การอัด การสกัดเอาน้ํามันจากพืช
๕๐๐
๕.๒ การลาง การอบ การรม การสะสมยางดิบ
๕๐๐
๕.๓ การผลิตแปงมันสําปะหลัง แปงสาคูหรือแปงอื่นๆในทํานองเดียวกัน
๕.๓.๑ โดยใชเครื่องจักร
๕๐๐
๕.๓.๒ โดยไมใชเครื่องจักร
๒๐๐
๕.๔ การสีขาวดวยเครื่องจักร
๕๐๐
๕.๕ การผลิตยาสูบ
๕.๕.๑ โดยใชเครื่องจักร
๕๐๐
๕.๕.๒ โดยไมใชเครื่องจักร
๒๐๐
๕.๖ การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดขาวดวยเครื่องจักร
๕๐๐

ลําดับ

ประเภทการคา

๕.๗ การผลิต การสะสมปุย
๕.๗.๑ การผลิต
๕.๗.๒ การสะสมปุย
๕.๘ การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร
๕.๙ การตาก การสะสมหรือการขนถายมันสําปะหลัง
๖ กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร
๖.๑ การผลิตโลหะเปนภาชนะเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ หรือเครื่องใชตางๆ
๖.๑.๑ โดยใชเครื่องจักร
๖.๑.๒ โดยไมใชเครื่องจักร
๖.๒ การหลอม การหลอ การถลุงแร หรือโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการ
ใน ๖.๑
๖.๒.๑ โรงงานถลุงหรือหลอหลอม
๖.๒.๒ ประเภทรานกลึงหรือหลอหลอม
๖.๓ การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด
การอัดดวยโลหะ เครื่องจักร กาซ หรือไฟฟา ยกเวนกิจการใน ๖.๑
๖.๔ การเคลือบ การชุบโลหะดวยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล
หรือโลหะอื่นใด ยกเวนกิจการใน ๖.๑
๖.๕ การขัด การลางโลหะดวยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอื่นใด
ยกเวนกิจการใน ๖.๑
๖.๖ การทําเหมืองแร การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือลางแร
๗ กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล
๗.๑ การตอ ประกอบ การเคาะ การปะผุ การพนสี การพนสารกันสนิม
รถยนต
๗.๒ การตั้งศูนยถวงลอ การซอม การปรับแตงระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ
ที่เปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
๗.๓ การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว
บริการหรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุง
ยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย
๗.๔ การลาง การอัดฉีดยานยนต
๗.๕ การผลิต การซอม การอัดแบตเตอรี่
๗.๕.๑ การทําแบตเตอรี่น้ําและแหง
๗.๕.๒ การอัด การซอมแบตเตอรี่
๗.๖ การปะ การเชื่องยาง
๗.๖.๑ รถยนต
๗.๖.๒ รถจักรยานยนต จักรยาน รถที่มีลอตั้งแตสามลอลงมา
๗.๗ การอัดผาเบรก ผาคลัตช
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๘ กิจการที่เกี่ยวกับไม
๘.๑ การผลิตไมขีดไฟ
๘.๒ การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดรอง การทําคิ้ว
หรือตัดตนไมดวยเครื่องจักร
๘.๓ การประดิษฐไม หวาย เปนสิ่งของดวยเครื่องจักรหรือการพน การทา
สารเคลือบเงาสีหรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย
๘.๔ การอบไม
๘.๕ การผลิตธูปดวยเครื่องจักร
๘.๖ การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชเครื่องเขียนดวยกระดาษ
๘.๖.๑ โดยใชเครื่องจักรกําลังเกินกวา ๒ แรงมา
๘.๖.๒ โดยใชเครื่องจักรกําลังไมเกิน ๒ แรงมา
๘.๗ การผลิตกระดาษตางๆ
๘.๘ การเผาถานหรือการสะสมถาน
๙ กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
๙.๑ การประกอบกิจการอาบ อบ นวด
๙.๒ การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร
๙.๓ การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
๙.๓.๑ มีหองพักตั้งแต ๒๐ หองขึ้นไป
๙.๓.๒ มีหองพักต่ํากวา ๒๐ หอง
๙.๔ การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หองแบงใหเชา
หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
๙.๕ การประกอบกิจการโรงมหรสพ
๙.๖ การจัดใหมีการแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ
หรือการแสดงในทํานองเดียวกัน
๙.๗ การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอื่นๆในทํานองเดียวกัน
๙.๘ การจัดใหมีการเลนสเกตโดยมีแสงหรือเสียงประกอบหรือเลนอื่น ๆ
ในทํานองเดียวกัน
๙.๙ การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม เวนกิจการที่อยูในบังคับ
ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
๙.๑๐ การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก โดยวิธีการควบคุมทาง
โภชนาการ การใหอาหารที่วัตถุประสงคพิเศษ การบริหารรางกายหรือโดยวิธี
อื่นใด เวนแตการใหบริการดังกลาวในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาล
๙.๑๑ การประกอบกิจการสวนสนุก ตูเกม
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๙.๑๒ การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางแพทย การสาธารณสุข
วิทยาศาสตร หรือสิ่งแวดลอม
๙.๑๓ การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสนามฝกซอมกอลฟ
๑๐ กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
๑๐.๑ การปนดาย การกรอดาย การทอผาดวยเครื่องจักร หรือการทอผาดวย
กี่กระตุกตั้งแต ๕ กี่ขึ้นไป
๑๐.๑.๑ การกรอดาย การปนดาย ทอผาดวยเครื่องจักร
๑๐.๑.๒ การทอผาดวยเครื่องกี่กระตุกเกินกวา ๕ กี่ขึ้นไป
๑๐.๒ การสะสมปอ ปาน ฝาย หรือนุน
๑๐.๓ การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร
๑๐.๔ การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งอื่น ๆ ดวยเครื่องจักร
๑๐.๕ การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต ๕ เครื่องขึ้นไป
๑๐.๕.๑ จํานวน ตั้งแต ๖ เครื่อง แตไมเกิน ๑๐ เครื่อง
๑๐.๕.๒ จํานวน ๑๐ เครื่องขึ้นไป
๑๐.๖ การพิมพผา หรือการพิมพบนสิ่งทออื่นๆ
๑๐.๗ การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร
๑๐.๘ การยอม การกัดสีผาหรือสิ่งทออื่น ๆ
๑๑ กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
๑๑.๑ การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา
๑๑.๑.๑ โดยใชเครื่องจักร
๑๑.๑.๒ โดยไมใชเครื่องจักร ซึ่งมีคนงานเกิน ๕ คน
๑๑.๑.๓ โดยไมใชเครื่องจักร ซึ่งมีคนงานไมเกิน ๕ คน
๑๑.๒ การระเบิด การโม การปนหินดวยเครื่องจักร
๑๑.๓ การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต หิน ทราย หรือวัตถุที่คลายคลึง
๑๑.๔ การสะสม การผลิตซีเมนต หิน ทราย หรือวัตถุที่คลายคลึง
๑๑.๔.๑ น้ําหนักเกินกวา ๕,๐๐๐ กิโลกรัม
๑๑.๔.๒ น้ําหนักตั้งแต ๑,๐๐๐ แตไมเกิน ๕,๐๐๐ กิโลกรัม
๑๑.๔.๓ น้ําหนักนอยกวา ๑,๐๐๐ กิโลกรัม
๑๑.๕ การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจก หรือวัตถุที่คลายคลึง
๑๑.๖ การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตาง ๆ
๑๑.๗ การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาปูน
๑๑.๘ การผลิตภัณฑตาง ๆ ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม
เชน ผาเบรก ผาคลัตช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝาเพดาน
ทอน้ํา เปนตน
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๑๑.๙ การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว
๑๑.๑๐ การผลิตกระดาษทราย
๑๑.๑๑ การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว
๑๒ กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม ถานหิน สารเคมี
๑๒.๑ การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกรด ดาง สารออกซิไดซ
หรือสารตัวทําลาย
๑๒.๒ การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกาซ
๑๒.๓ การผลิต การกลั่น การสะสม การขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือ
ผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ
๑๒.๓.๑ จํานวนเกินกวา ๑,๐๐๐ ลิตร
๑๒.๓.๒ จํานวนตั้งแต ๑๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๑๐,๐๐๐ ลิตร
๑๒.๓.๓ จํานวนนอยกวา ๑๐๐ ลิตร
๑๒.๔ การผลิต การสะสม การขนสงถานหิน ถานโคก
๑๒.๕ การพนสี ยกเวนกินการใน ๗.๑
๑๒.๕.๑ โดยไมใชเครื่องจักร
๑๒.๕.๒ โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา
๑๒.๕.๓ โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา
๑๒.๖ การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด
เบเกอรไลทหรือวัตถุคลายคลึง
๑๒.๖.๑ โดยไมใชเครื่องจักร
๑๒.๖.๒ โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา
๑๒.๖.๓ โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา
๑๒.๗ การโม การบด
๑๒.๗.๑ โดยใชเครื่องจักร
๑๒.๗.๒ โดยไมใชเครื่องจักร
๑๒.๘ การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี
๑๒.๙ การผลิต การลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร
๑๒.๙.๑ ฟลมรูปถาย
๑๒.๙.๒ ฟลมภาพยนตร
๑๒.๑๐ การเคลือบ การชุบ วัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท
หรือวัตถุคลายคลึง
๑๒.๑๑ การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลทหรือวัตถุที่คลายคลึง
๑๒.๑๒ การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง
๑๒.๑๓ การผลิตน้ําแข็งแหง
๑๒.๑๔ การผลิต การสะสม การขนสงดอกไมเพลิงหรือสารเคมีอันเปน
สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง

อัตราคาธรรมเนียม
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๓๐๐
๑,๐๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๗๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๗๐๐
๕๐๐
๓๐๐
๕,๐๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐

ลําดับ

ประเภทการคา
๑๒.๑๕ การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา
๑๒.๑๖ การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือ
พาหะนําโรค
๑๒.๑๗ การผลิต การบรรจุ การสมกาว
๑๒.๑๗.๑ โดยใชเครื่องจักร
๑๒.๑๗.๒ โดยไมใชเครื่องจักร
๑๓ กิจการอื่น ๆ
๑๓.๑ การพิมพหนังสือพิมพหรือสิ่งพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร
๑๓.๑.๑ กําลังเกินกวา ๕ แรงมาขึ้นไป
๑๓.๑.๒ กําลังไมเกิน ๕ แรงมา
๑๓.๒ การผลิต การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณไฟฟา
๑๓.๒.๑ พื้นที่ต่ํากวา ๑๐๐ ตารางเมตร
๑๓.๒.๒ พื้นที่เกินกวา ๑๐๐ ตารางเมตร
๑๓.๓ การผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถุที่คลายคลึง
๑๓.๔ การพิมพแบบ พิมพเขียวหรือถายเอกสาร
๑๓.๕ การสะสมวัตถุหรือสิ่งของชํารุด ที่ใชแลวหรือเหลือใช
๑๓.๖ การประกอบกิจการโกดังสินคา
๑๓.๗ การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว
๑๓.๘ การพิมพสีลงวัตถุที่มิใชสิ่งทอ
๑๓.๙ การกอสราง

อัตราคาธรรมเนียม
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐

๒,๐๐๐
๑,๐๐๐

๕๐๐
๓๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐

คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
เขียนที่.........................................................................
วันที่..............เดือน.................................ป...................
ขาพเจา (นาย/ นาง/ นางสาว)................................................................................................................
เปนบุคคลธรรมดา อายุ...................ป สัญชาติ...............................
เลขบัตรประจําตัวประชาชนเลขที่.................................................................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
๑. (นาย/ นาง/ นางสาว).................................................................อยูบานเลขที่...................................
หมูที่..............ตรอก/ซอย...............................ถนน........................................ตําบล/แขวง....................................
อําเภอ/เขต.............................จังหวัด..............................โทรศัพท...............................โทรสาร............................
๒. (นาย/ นาง/ นางสาว).................................................................อยูบานเลขที่...................................
หมูที่..............ตรอก/ซอย...............................ถนน........................................ตําบล/แขวง....................................
อําเภอ/เขต.............................จังหวัด..............................โทรศัพท...............................โทรสาร............................
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตอเจาพนักงานทองถิ่น ดังนี้
๑. ชื่อสถานประกอบการ......................................................ประกอบกิจการ.........................................
ซึ่งเปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพประเภท.................................................................ลําดับที่......................
กําลังเครื่องจักรโดยรวม...............................................แรงมา (กรณีที่เปนกิจการที่เกี่ยวกับการบริการใหระบุ
จํานวนหอง…………………….หองหรือจํานวนที่นั่ง......................ที่นั่ง กรณีที่เปนกิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว
ใหระบุจํานวนตัว......................ตัว) จํานวนคนงาน..............................คน
๒. สถานที่ประกอบการตั้งอยูเลขที่................................หมูท ี่..............ตรอก/ซอย.................................
ถนน..........................................ตําบล/แขวง............................................อําเภอ/เขต..........................................
จังหวัด........................................โทรศัพท................................................โทรสาร................................................
อาคารประกอบการมีเนื้อที่........................ตารางเมตร บริเวณสถานประกอบการ (รวมทั้งอาคารประกอบการ)
มีเนื้อที่..........................ตารางเมตร ที่ดินบริเวณสถานประกอบการเปนของ......................................................
อาคารประกอบการเปนของ...............................................อาคารประกอบการ
มีอยูเดิม
กอสรางใหม
ลักษณะของอาคารประกอบการ...................................(เปนไม หรือหองแถว ตึกแถว คอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ)
ไดรับใบอนุญาตปลูกสรางอาคารประเภท.............................................................................................................
สถานประกอบการอยูใกลเคียงกับ…………………………………………………………………………………………………………..
การพักคางของผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
มี
ไมมี

บริเวณสถานประกอบการมีเขตติดตอ ดานทิศเหนือ...........................................................................................
ดานทิศใต................................................................................................
ดานทิศตะวันออก....................................................................................
ดานทิศตะวันตก......................................................................................
๓. ทํางานปกติตั้งแตเวลา...................น. ถึงเวลา..................น. รวมวันละ...................ชั่วโมง............กะ
วันหยุดงานประจําสัปดาห..................................................................
๔. จํานวนและระดับผูซึ่งทํางานในสถานประกอบการ รวม.......................คน
๔.๑ เจาหนาที่บริหารและวิชาการ.................................คน
๔.๒ คนงานชาย............................คน คนงานหญิง..............................คน
๔.๓ ผูชํานาญการจากตางประเทศ................................คน
๔.๔ ชางเทคนิคและชางฝมือจากตางประเทศ.......................................คน
๕. การผลิต
๕.๑ ชื่อ ปริมาณการใชและแหลงที่มาของวัตถุดิบ
วัตถุดิบ
ปริมาณการใช (ตอป)
แหลงที่มา (ระบุบริษัท/
หางรานของผูจําหนาย)
๕.๑.๑........................................ ........................................ ........................................
๕.๑.๒........................................ ........................................ ........................................
๕.๑.๓........................................ ........................................ ........................................
๕.๑.๔........................................ ........................................ ........................................
๕.๑.๕........................................ ........................................ ........................................
๕.๒ ชื่อผลิตภัณฑ ปริมาณการผลิต และการจําหนาย
ผลิตภัณฑ
ปริมาณการผลิต (ตอป)
การจําหนาย
(ระบุสถานที่จําหนาย)
๕.๒.๑........................................ ........................................ ........................................
๕.๒.๒........................................ ........................................ ........................................
๕.๒.๓........................................ ........................................ ........................................
๕.๒.๔........................................ ........................................ ........................................
๕.๒.๕........................................ ........................................ ........................................
๕.๓ วัตถุผลพลอยได (ระบุชื่อและปริมาณวัตถุผลพลอยได) (ถามี)
วัตถุผลพลอยได
ปริมาณวัตถุผลพลอยได การจําหนายได/จําหนายไมได
๕.๓.๑........................................ ........................................ ........................................
๕.๓.๒........................................ ........................................ ........................................
๕.๓.๓........................................ ........................................ ........................................
๕.๔ อุปกรณ/เครื่องมือ/เครื่องจักร ที่ใชในการประกอบการ ไดแก (ระบุชนิด ขนาด จํานวน)
๕.๔.๑.............................................. ขนาด.................แรงมา จํานวน..................เครื่อง
๕.๔.๒.............................................. ขนาด.................แรงมา จํานวน..................เครื่อง
๕.๔.๓.............................................. ขนาด.................แรงมา จํานวน..................เครื่อง

๖. การควบคุมมลพิษ
๖.๑ มลพิษที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ (น้ําเสีย/ของเสีย/มลพิษทางอากาศ/สิ่งปฏิกูล)
(ระบุชื่อและปริมาณ) (ถามี)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๖.๒ การควบคุมมลพิษกอนการปลอยสูอากาศภายนอก (การบําบัดหรือปรับปรุงคุณภาพน้ําเสีย/
ของเสีย/มลพิษทางอากาศ/สิ่งปฏิกูล)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๗. มาตรการปองกันอันตรายสําหรับผูปฏิบัติงาน/คนงาน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๘. แผนที่สังเขป แสดงสถานที่ตั้งสถานประกอบการ

๙. แผนที่แสดงพื้นที่ประกอบการ และที่ตั้งของเครื่องจักร (หากมีหลายชั้นใหแสดงทุกชั้น) รวมทั้งที่
พักของผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการ (ถามี)

๑๐. รายละเอียดกระบวนการผลิตของสถานประกอบการ พรอมทั้งแสดงผังภาพรวมของ
กระบวนการผลิต
๑๐.๑ รายละเอียดกระบวนการผลิต
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๑๐.๒ ผังภาพรวมของกระบวนการผลิต

๑๑. หลักฐานที่นํามาประกอบการพิจารณาคําขออนุญาต
๑๑.๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานเจาของกิจการ
(ผูประกอบการ/ผูถือใบอนุญาต)
๑๑.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูจัดการ
๑๑.๓ สําเนาทะเบียนบานของบานที่ใชเปนที่ตั้งสถานประกอบการ
๑๑.๔ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูแทนนิติบุคคล (กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล)
๑๑.๕ หลักฐานแสดงวาอาคารที่ใชเปนสถานประกอบการสามารถใชประกอบกิจการนั้นได
โดยถูกตองตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
๑๑.๖ หนังสือยินยอมใหใชอาคารหรือสัญญาเชาจากเจาของอาคาร (กรณีผูขอรับใบอนุญาต
ไมมีกรรมสิทธิ์ในอาคารที่ใชเปนสถานประกอบการ)
๑๑.๗ หนังสือมอบอํานาจที่ถูกตองตามกฎหมาย พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ (กรณีเจาของไมสามารถยื่นคําขอดวยตนเอง)
๑๑.๘ ใบอนุญาตใหประกอบกิจการจากสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของ
๑๑.๙ อื่น ๆ (ระบุ)..................................................................................................................
ขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)…………………………………………ผูขอรับใบอนุญาต
(................................................)

คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
เขียนที่.........................................................................
วันที่..............เดือน.................................ป...................
ขาพเจา (นาย/ นาง/ นางสาว)................................................................................................................
เปนบุคคลธรรมดา อายุ...................ป สัญชาติ...............................
เลขบัตรประจําตัวประชาชนเลขที่.................................................................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
๑. (นาย/ นาง/ นางสาว).................................................................อยูบานเลขที่...................................
หมูที่..............ตรอก/ซอย...............................ถนน........................................ตําบล/แขวง....................................
อําเภอ/เขต.............................จังหวัด..............................โทรศัพท...............................โทรสาร............................
๒. (นาย/ นาง/ นางสาว).................................................................อยูบานเลขที่...................................
หมูที่..............ตรอก/ซอย...............................ถนน........................................ตําบล/แขวง....................................
อําเภอ/เขต.............................จังหวัด..............................โทรศัพท...............................โทรสาร............................
เปนผูถือใบอนุญาต/ผูรับมอบอํานาจจากผูถือใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
เลมที่...............เลขที่...................ป.....................ประกอบกิจการ.........................................................................
ซึ่งเปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพประเภท..............................................................ลําดับที่.........................
โดยใชชื่อสถานประกอบการวา.........................................................................สถานที่ตั้งเลขที่...........................
หมูที่..............ตรอก/ซอย...............................ถนน........................................ตําบล/แขวง....................................
อําเภอ/เขต.............................จังหวัด..............................โทรศัพท...............................โทรสาร............................
กําลังเครื่องจักรโดยรวม...............................................แรงมา (กรณีที่เปนกิจการที่เกี่ยวกับการบริการใหระบุ
จํานวนหอง…………………….หองหรือจํานวนที่นั่ง......................ที่นั่ง กรณีที่เปนกิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว
ใหระบุจํานวนตัว.............................ตัว) จํานวนคนงาน..............................คน อาคารประกอบการมีเนื้อที่
........................ตารางเมตร บริเวณสถานประกอบการ (รวมทั้งอาคารประกอบการ) มีเนื้อที่..........................
ตารางเมตร ขอยื่นคําขอตอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ซึ่งจะหมดอายุลงในวันที่
.....................เดือน........................................พ.ศ...................... โดยไดแนบใบอนุญาตเดิมพรอมกับหลักฐาน
ดังตอไปนี้
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานเจาของกิจการ
(ผูประกอบการ/ผูถือใบอนุญาต)
๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูจัดการ
๓. สําเนาทะเบียนบานของบานที่ใชเปนที่ตั้งสถานประกอบการ

๔. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูแทนนิติบุคคล (กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล)
๕. หลักฐานแสดงวาอาคารที่ใชเปนสถานประกอบการสามารถใชประกอบกิจการนั้นได
โดยถูกตองตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
๖. หนังสือยินยอมใหใชอาคารหรือสัญญาเชาจากเจาของอาคาร (กรณีผูขอรับใบอนุญาต
ไมมีกรรมสิทธิ์ในอาคารที่ใชเปนสถานประกอบการ)
๗. หนังสือมอบอํานาจที่ถูกตองตามกฎหมาย พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ (กรณีเจาของไมสามารถยื่นคําขอดวยตนเอง)
๘. ใบอนุญาตใหประกอบกิจการจากสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของ
๙. อื่น ๆ (ระบุ)..................................................................................................................
ขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ

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

คําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
เขียนที่.........................................................................
วันที่..............เดือน.................................ป...................
ขาพเจา (นาย/ นาง/ นางสาว)................................................................................................................
เปนบุคคลธรรมดา อายุ...................ป สัญชาติ...............................
เลขบัตรประจําตัวประชาชนเลขที่.................................................................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
๑. (นาย/ นาง/ นางสาว).................................................................อยูบานเลขที่...................................
หมูที่..............ตรอก/ซอย...............................ถนน........................................ตําบล/แขวง....................................
อําเภอ/เขต.............................จังหวัด..............................โทรศัพท...............................โทรสาร............................
๒. (นาย/ นาง/ นางสาว).................................................................อยูบานเลขที่...................................
หมูที่..............ตรอก/ซอย...............................ถนน........................................ตําบล/แขวง....................................
อําเภอ/เขต.............................จังหวัด..............................โทรศัพท...............................โทรสาร............................
เปนผูถือใบอนุญาต/ผูรับมอบอํานาจจากผูถือใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
เลมที่...............เลขที่...................ป.....................ประกอบกิจการ.........................................................................
ซึ่งเปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพประเภท..............................................................ลําดับที่.........................
โดยใชชื่อสถานประกอบการวา.........................................................................สถานที่ตั้งเลขที่...........................
หมูที่..............ตรอก/ซอย...............................ถนน........................................ตําบล/แขวง....................................
อําเภอ/เขต.............................จังหวัด..............................โทรศัพท...............................โทรสาร............................
กําลังเครื่องจักรโดยรวม...............................................แรงมา (กรณีที่เปนกิจการที่เกี่ยวกับการบริการใหระบุ
จํานวนหอง…………………….หองหรือจํานวนที่นั่ง......................ที่นั่ง กรณีที่เปนกิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว
ใหระบุจํานวนตัว.............................ตัว) จํานวนคนงาน..............................คน อาคารประกอบการมีเนื้อที่
........................ตารางเมตร บริเวณสถานประกอบการ (รวมทั้งอาคารประกอบการ) มีเนื้อที่..........................
ตารางเมตร ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตอเจาพนักงานทองถิ่น
เนื่องจากใบอนุญาตของขาพเจาดังกลาวขางตน
สูญหาย
ถูกทําลาย
ชํารุดในสาระสําคัญ
โดยมีหลักฐานเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานเจาของกิจการ
(ผูประกอบการ/ผูถือใบอนุญาต)
๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูจัดการ
๓. สําเนาทะเบียนบานของบานที่ใชเปนที่ตั้งสถานประกอบการ

๔. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูแทนนิติบุคคล (กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล)
๕. หลักฐานแสดงวาอาคารที่ใชเปนสถานประกอบการสามารถใชประกอบกิจการนั้นได
โดยถูกตองตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
๖. หนังสือยินยอมใหใชอาคารหรือสัญญาเชาจากเจาของอาคาร (กรณีผูขอรับใบอนุญาต
ไมมีกรรมสิทธิ์ในอาคารที่ใชเปนสถานประกอบการ)
๗. หนังสือมอบอํานาจที่ถูกตองตามกฎหมาย พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ (กรณีเจาของไมสามารถยื่นคําขอดวยตนเอง)
๘. ใบอนุญาตใหประกอบกิจการจากสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของ
๙. กรณีใบอนุญาตชํารุดในสาระสําคัญ ใหนําใบอนุญาตเดิมที่ชํารุดนั้นมาแสดงดวย
๑๐. อื่น ๆ (ระบุ)..................................................................................................................
ขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)…………………………………………ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต
(................................................)

