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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลชะมวง
เรื่อง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลชะมวง วาดวยกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สว นตํา บล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบัญ ญั ติ สภาตํา บลและองค การบริ ห าร
สวนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘
มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติก ารสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ อัน เปน กฎหมายที่มีบทบัญญั ติ
บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒
มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลชะมวง
โดยความเห็ น ชอบของสภาองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลชะมวง และนายอํ า เภอควนขนุ น
จึงตราขอบัญญัติไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลชะมวง เรื่อง กิจการ
ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๓”
ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลชะมวง ตั้งแตวันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวใน
ขอบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ ใหใชขอบัญญัตินี้แทน
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้
“ผูดําเนินกิจการ” หมายความวา ผูเปนเจาของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออยางอื่น ซึ่งรับผิดชอบ
ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น
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“คนงาน” หมายความวา ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ
“มลพิษทางเสียง” หมายความวา สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษความสั่น สะเทือน” หมายความวา สภาวะของความสั่น สะเทือ นอัน เกิดจากการ
ประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย
ของสาธารณชน
“มลพิษทางอากาศ” หมายความวา สภาวะของอากาศอัน เกิด จากการประกอบกิจ การ
ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษทางน้ํา”หมายความวา สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน หรือสิ่งที่สรางขึ้น
อยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลชะมวง
“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๕ ใหกิจการประเภทตาง ๆ ดังตอไปนี้เปน กิจการที่ตองมีการควบคุมภายในเขต
องคการบริหารสวนตําบลชะมวง
(๑) กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว
(๑.๑) การเลี้ยงสัตวบก สัตวปก สัตวน้ํา สัตวเลื้อยคลานหรือแมลง
(๑.๒) การเลี้ยงสัตวเพื่อรีดเอาน้ํานม
(๑.๓) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานอง
เดี ยวกัน เพื่ อ ให ประชาชนเข าชมหรือ เพื่อ ประโยชน ของกิ จการนั้ น ทั้ งนี้ จะมี การเรี ยกเก็ บค า ดู
หรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม
(๒) กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ
(๒.๑) การฆาสัตว ยกเวน ในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด
และการฆาเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๒.๒) การฟอกหนังสัตว ขนสัตว การสะสมหนังสัตว ขนสัตวที่ยังมิไดฟอก
(๒.๓) การสะสมเขาสัตว กระดูกสัตวที่ยังมิไดแปรรูป
(๒.๔) การเคี่ยวหนังสัตว เอ็นสัตว ไขสัตว
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(๒.๕) การตม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุง ยกเวนในสถานที่
จําหนายอาหาร การเรขาย และการขายในตลาด
(๒.๖) การประดิ ษ ฐ เ ครื่อ งใช ห รือ ผลิ ต ภัณ ฑ อื่ น ๆ จากเปลื อ กหอย กระดู ก สั ต ว
เขาสัตว หนังสัตว ขนสัตว หรือสวนอื่น ๆ ของสัตว
(๒.๗) การผลิต การโม การปน การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือการ
กระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช เพื่อเปนอาหารสัตว
(๒.๘) การสะสมหรือการลางครั่ง
(๓) กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม
(๓.๑) การผลิตเนย เนยเทียม
(๓.๒) การผลิตกะป น้ําพริกแกง น้ําพริกเผา น้ําปลา น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา เตาเจี้ยว
ซีอิ๊ว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๓.๓) การผลิ ต การหมั ก การสะสมปลาร า ปลาเจ า กุ ง เจ า ยกเว น การผลิ ต
เพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๓.๔) การตากเนื้ อ สั ต ว การผลิ ต เนื้ อ สั ต ว เ ค็ ม การเคี่ ย วมั น กุ ง ยกเว น การผลิ ต
เพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๓.๕) การนึ่ง การตม การเคี่ยว การตาก หรือวิธีอื่น ใดในการผลิตอาหารจากสัตว
พืชยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๓.๖) การเคี่ยวน้ํามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไสกรอก หมูตั้ง ยกเวนในสถานที่
จําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๓.๗) การผลิตเสนหมี่ ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู วุนเสน เกี้ยมอี๋
(๓.๘) การผลิตแบะแซ
(๓.๙) การผลิตอาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
(๓.๑๐) การประกอบกิจการการทําขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ
(๓.๑๑) การแกะ การลางสัตวน้ํา ที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น ยกเวนการผลิต
เพื่อการบริโภคในครัวเรือน
(๓.๑๒) การผลิ ตน้ํา อัด ลม น้ํ าหวาน น้ํา โซดา น้ํา ถั่ว เหลือง เครื่ องดื่ม ชนิด ตา ง ๆ
บรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอื่นใด ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๓.๑๓) การผลิต การแบงบรรจุน้ําตาล
(๓.๑๔) การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว
(๓.๑๕) การผลิต การแบงบรรจุเอททิลแอลกอฮอล สุรา เบียร น้ําสมสายชู
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(๓.๑๖) การคั่วกาแฟ
(๓.๑๗) การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร
(๓.๑๘) การผลิตผงชูรส
(๓.๑๙) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค
(๓.๒๐) การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม หรื อ พืช อยา งอื่ น ยกเวน การผลิ ต
เพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๓.๒๑) การผลิต การบรรจุใบชาแหง ชาผง หรือเครื่องดื่มผงชนิดอื่น ๆ
(๓.๒๒) การผลิตไอศกรีม ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๓.๒๓) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน
(๓.๒๔) การประกอบกิจการหองเย็น แชแข็งอาหาร
(๓.๒๕) การผลิตน้ํ าแข็ง ยกเวน การผลิตเพื่อ ใชสถานที่ จําหนายอาหารและเพื่อการ
บริโภคในครัวเรือน
(๓.๒๖) การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต ๕ แรงมาขึ้นไป
(๔) กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑชําระลาง
(๔.๑) การผลิต การโม การบด การผสม การบรรจุยาดวยเครื่องจักร
(๔.๒) การผลิต การบรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอางตาง ๆ
(๔.๓) การผลิตสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี
(๔.๔) การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป
(๔.๕) การผลิตสบู ผงซักฟอก ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ
(๕) กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(๕.๑) การอัด การสกัดเอาน้ํามันจากพืช
(๕.๒) การลาง การอบ การรม การสะสมยางดิบ
(๕.๓) การผลิ ต แป ง มั น สํ า ปะหลั ง แป ง สาคู ห รื อ แป ง อื่ น ๆ ในทํ า นองเดี ย วกั น
ดวยเครื่องจักร
(๕.๔) การสีขาวดวยเครื่องจักร
(๕.๕) การผลิตยาสูบ
(๕.๖) การขัด การกระเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดขาวดวยเครื่องจักร
(๕.๗) การผลิต การสะสมปุย
(๕.๘) การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร
(๕.๙) การตาก การสะสมหรือการขนถายมันสําปะหลัง
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(๖) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร
(๖.๑) การผลิตโลหะเปนภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ
(๖.๒) การหลอม การหลอ การถลุง แรหรือโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการใน (๑)
(๖.๓) การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด การอัดโลหะ
ดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา ยกเวนกิจการใน (๑)
(๖.๔) การเคลือบ การชุบโลหะดวยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมี่ยม นิเกิลหรือโลหะ
อื่นใด ยกเวนกิจการใน (๑)
(๖.๕) การขัด การลางโลหะดวยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอื่นใด ยกเวนกิจการใน (๑)
(๖.๖) การทําเหมืองแร การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการลางแร
(๗) กิจการเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๗.๑) การตอ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพนสี การพนสารกันสนิมยานยนต
(๗.๒) การตั้งศูนยถวงลอ การซอม การปรับแตงระบบปรับอากาศหรืออุปกรณที่เปน
สวนประกอบของยานยนตเครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๗.๓) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล ซึ่งมีไวบริการ
หรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
ดังกลาวดวย
(๗.๔) การลาง การอัดฉีดยานยนต
(๗.๕) การผลิต การซอม การอัดแบตเตอรี่
(๗.๖) การปะ การเชื่อมยาง
(๗.๗) การอัดผาเบรก ผาคลัตช
(๘) กิจการที่เกี่ยวกับไม
(๘.๑) การผลิตไมขดี ไฟ
(๘.๒) การเลื่อย การซอย การตัด การไส การเจาะ การขุดรอง การทําคิ้ว หรือการตัดไม
ดวยเครื่องจักร
(๘.๓) การประดิ ษ ฐ ไ ม หวาย เป น สิ่ ง ของด ว ยเครื่ อ งจั ก ร หรื อ การพ น การทา
สารเคลือบเงาสี หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย
(๘.๔) การอบไม
(๘.๕) การผลิตธูป ดวยเครื่องจักร
(๘.๖) การประดิษฐสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียนดวยกระดาษ
(๘.๗) การผลิตกระดาษตาง ๆ
(๘.๘) การเผาถาน หรือการสะสมถาน
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(๙) กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(๙.๑) กิจการสปาเพื่อสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย
วาดวยสถานพยาบาล
(๙.๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด เวนแตเปนการใหบริการใน ๙ (๑) หรือใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๙.๓) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุน ไพร เวนแตเปนการ
ใหบริการใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๙.๔) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
(๙.๕) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หองแบงเชา หรือกิจการอื่น
ในทํานองเดียวกัน
(๙.๖) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
(๙.๗) การจัดใหมีการแสดงดนตรี เตน รํา รํา วง รองเง็ง ดิสโกเทค คาราโอเกะ
หรือการแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๙.๘) การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน เวนแต
เปนการใหบริการใน ๙ (๑)
(๙.๙) การจั ด ให มี ก ารเล น สเก็ ต โดยมี แ สงหรื อ เสี ย งประกอบ หรื อ การเล น อื่ น
ในทํานองเดียวกัน
(๙.๑๐) การประกอบกิ จ การเสริ ม สวยหรื อ แต ง ผม เว น แต กิ จ การที่ อ ยู ใ นบั ง คั บ
ตามกฎหมาย วาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(๙.๑๑) การประกอบกิ จ การให บ ริ ก ารควบคุ ม น้ํ า หนั ก โดยวิ ธี ก ารควบคุ ม
ทางโภชนาการใหอาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ การบริหารรางกาย หรือโดยวิธีอื่นใด เวนแตเปนการ
ใหบริการใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๙.๑๒) การประกอบกิจการสวนสนุก ตูเกม
(๙.๑๓) การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสถานฝกซอมกอลฟ
(๙.๑๔) การประกอบกิ จ การห อ งปฏิ บั ติ ก ารทางการแพทย การสาธารณสุ ข
วิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม
(๙.๑๕) การสักผิวหนัง การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอื่น
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(๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(๑๐.๑) การปน ดาย การกรอดาย การทอผาดวยเครื่องจัก ร หรือการทอผาดว ย
กี่กระตุกตั้งแต ๕ กี่ขึ้นไป
(๑๐.๒) การสะสมปอ ปาน ฝาย หรือนุน
(๑๐.๓) การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร
(๑๐.๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร
(๑๐.๕) การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต ๕ เครื่องขึ้นไป
(๑๐.๖) การพิมพผา หรือการพิมพบนสิ่งทออื่น ๆ
(๑๐.๗) การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร
(๑๐.๘) การยอม การกัดสีผา หรือสิ่งทออื่น ๆ
(๑๑) กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑๑.๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา
(๑๑.๒) การระเบิด การโม การปนหินดวยเครื่องจักร
(๑๑.๓) การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑๑.๔) การสะสม การผสมซีเมนต หิน ทราย หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑๑.๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจกหรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑๑.๖) การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตาง ๆ
(๑๑.๗) การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน
(๑๑.๘) การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม เชน
ผาเบรก ผาคลัตช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝาเพดาน ทอน้ํา เปนตน
(๑๑.๙) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว
(๑๑.๑๐) การผลิตกระดาษทราย
(๑๑.๑๑) การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว
(๑๒) กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม ถานหิน สารเคมี
(๑๒.๑) การผลิ ต การบรรจุ การสะสม การขนส ง กรด ด า ง สารออกซิ ไ ดส
หรือสารตัวทําละลาย
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(๑๒.๒) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกาซ
(๑๒.๓) การผลิต การกลั่น การสะสม การขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมตาง ๆ
(๑๒.๔) การผลิต การสะสม การขนสงถานหิน ถานโคก
(๑๒.๕) การพนสี ยกเวนกิจการใน ๗ (๑)
(๑๒.๖) การประดิษฐสิ่ง ของเครื่อ งใชด วยยาง ยางเทียม พลาสติ ก เซลลูลอยด
เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑๒.๗) การโม การบดชัน
(๑๒.๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี
(๑๒.๙) การผลิต การลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร
(๑๒.๑๐) การเคลือบ การชุบ วัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลทหรือวัตถุที่
คลายคลึง
(๑๒.๑๑) การผลิต เซลลูลอยด เบเกอรไลทหรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑๒.๑๒) การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง
(๑๒.๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง
(๑๒.๑๔) การผลิ ต การสะสม การขนส ง ดอกไม เ พลิ ง หรื อ สารเคมี อั น เป น
สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง
(๑๒.๑๕) การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา
(๑๒.๑๖) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค
(๑๒.๑๗) การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว
(๑๓) กิจการอื่น ๆ
(๑๓.๑) การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร
(๑๓.๒) การผลิต การซอมเครื่องอิเลคโทรนิคส เครื่องไฟฟา อุปกรณอิเลคโทรนิคส
อุปกรณไฟฟา
(๑๓.๓) การผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑๓.๔) การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือการถายเอกสาร
(๑๓.๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช
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(๑๓.๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา
(๑๓.๗) การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว
(๑๓.๘) การพิมพสีลงบนวัตถุที่มิใชสิ่งทอ
(๑๓.๙) การกอสราง
(๑๓.๑๐) กิจการทาเทียบเรือประมง สะพานปลาหรือแพปลา
ขอ ๖ สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้ที่ตั้งอยูในเขตที่กฎหมาย
วาดวยการผังเมือง หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ หรือสถานประกอบกิจการใด
ที่เขาขายเปนโรงงาน หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอัน ตราย จะตองปฏิบัติตามกฎหมาย
วาดวยการนั้นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของดวย แลวแตกรณี
หมวด ๒
สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล
ขอ ๗ สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุม ชน วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน
โรงเรียน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่อื่น ๆ ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงาน สถานประกอบกิจการนั้น
จะตองมีสถานที่ตั้งตามที่เจาพนักงานทองถิ่น โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศ
กําหนด โดยคํานึงถึงลักษณะและประเภทของการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้น ๆ
ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือกอเหตุรําคาญดวย
ขอ ๘ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) ตองเปน อาคารที่มีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาต
ไดตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
บัน ไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉิน มีลักษณะเปน ไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
และกฎหมายอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ ง ทั้ ง นี้ ต อ งไม มี สิ่ ง กี ด ขวาง มี แ สงสว า งเพี ย งพอ และมี ป า ยหรื อ
เครื่องหมายแสดงชัดเจน โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ
(๒) ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
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(๓) ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการควบคุม
อาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ
เปนประจําทุกวัน
ขอ ๙ สถานประกอบกิ จ การที่ ค นงานอาจเปรอะเป อ นจากสารเคมี วั ต ถุ อั น ตราย
หรือสิ่งอื่นใดอันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน ที่ลางตาฉุกเฉิน ตามความจําเปน
และเหมาะสมกับคุณ สมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไวใ น
กฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ขอ ๑๐ สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ รวบรวม หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ
ดังนี้
(๑) มีภาชนะบรรจุหรือ ภาชนะรองรับที่เ หมาะสมและเพีย งพอกับปริม าณและประเภท
มูล ฝอย รวมทั้ง มี ก ารทํ า ความสะอาดภาชนะบรรจุ หรื อ ภาชนะรองรั บ และบริ เวณที่เ ก็ บ ภาชนะ
นั้นอยูเสมอ
(๒) ในกรณีที่มีการกําจัดเอง ตองไดรับความเห็น ชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น และตอง
ดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
(๓) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่น ใดที่อาจเปนอันตราย
ตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม จะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
ขอ ๑๑ สถานประกอบกิ จ การตอ งมีก ารป อ งกั น และกํา จั ดแมลงและสั ตว ที่ เป น พาหะ
ของโรคติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
ขอ ๑๒ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับการประกอบอาหาร
การปรุงอาหาร การสะสมอาหารสําหรับ คนงาน ตองมีการดํา เนิน การใหถู กตอ งตามขอ บัญญั ติ
วาดวยสถานจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
ขอ ๑๓ สถานประกอบกิ จ การต อ งจั ด วางสิ่ ง ของให เ ป น ระเบี ย บเรี ย บร อ ย ปลอดภั ย
เปนสัดสวน และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ
หมวด ๓
การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ขอ ๑๔ สถานประกอบกิจ การตองมี มาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบั ติ
ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ขอ ๑๕ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพื่อความปลอดภัยดังนี้
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(๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมแ ละเครื่องดับเพลิง ตามกฎหมายวาดวยการควบคุม
อาคารและกฎหมายที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ จะตองมีการบัน ทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอยางนอย
หกเดื อ นต อ ครั้ ง และมี ก ารฝ ก อบรมการดั บ เพลิ ง เบื้ อ งต น จากหน ว ยงานที่ ท างราชการกํ า หนด
หรือยอมรับใหแกคนงานไมนอยกวารอยละสี่สิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น
(๒) กรณี ที่ มี วั ต ถุ อั น ตราย ต อ งมี ส ถานที่ ที่ ป ลอดภั ย สํ า หรั บ เก็ บ รั ก ษาวั ต ถุ อั น ตราย
หรือสิ่งของที่อาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
หมวด ๔
การควบคุมของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ
ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ
ขอ ๑๖ สถานประกอบกิ จ การใดที่ ก ารประกอบกิ จ การอาจก อ ให เกิ ด มลพิ ษทางเสี ย ง
หรือความสั่น สะเทือน มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ํา ของเสียอัน ตราย หรือมีการใชสารเคมี
หรื อ วัต ถุ อั น ตราย จะต อ งดํา เนิน การควบคุม และป อ งกัน มิ ใ หเ กิ ดผลกระทบจนเป น เหตุ รํา คาญ
หรือเปนอันตรายตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง
หมวด ๕
ใบอนุญาต
ขอ ๑๗ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ หามมิใหผูใดดําเนิน
กิจการตามที่ตองมีการควบคุม ตามขอ ๕ ในลักษณะที่เปนการคา เวน แตจะไดรับใบอนุญาตจาก
เจาพนักงานทองถิ่น
ในการออกใบอนุญาต เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาต
ปฏิบัติเพื่อปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไวโดยทั่วไปในขอบัญญัตินี้
ก็ได
ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว
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ขอ ๑๘ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามที่ตองมีการควบคุมตามขอ ๕ ในลักษณะ
ที่เปนการคา จะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ พรอมกับเอกสาร
และหลักฐานดังตอไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๒) สําเนาทะเบียนบาน ,ทะเบียนบานของสถานประกอบการ
(๓) สําเนาใบอนุญาตกอสรางอาคารของสถานที่ขออนุญาตประกอบกิจการคา
(๔) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูแทนนิติบุคคล (ในกรณีที่ผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล)
(๕) หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนบานของผูรับรอง
(๖) แผนผังแสดงบริเวณที่ตั้งของสถานประกอบกิจการ
(๗) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๘) เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เจาหนาที่เห็นวาสมควรเรียกเพิ่มหรือประกอบการพิจารณา
อนุญาต
ขอ ๑๙ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ถาหากสถานที่ประกอบการนั้นเปนแหลงที่กอใหเกิดน้ําเสียตองจัดหาหรือแกไขระบบ
น้ําเสียใหถูกสุขลักษณะกอนที่จะปลอยลงสูลํารางหรือทอระบายน้ําสาธารณะ
(๒) ตองทํารางระบายน้ําไปสูทางระบายน้ําสาธารณะ หรือบอซึ่งรับน้ําโสโครกดวยวัตถุ
ถาวร มีลักษณะ เรียบ ไมซึม ไมรั่ว น้ําไหลไดสะดวก
(๓) การระบายน้ําและรางน้ําตองไมมีลักษณะเปนที่เดือดรอนแกผูใชน้ําในทางน้ําสาธารณะ
หรือแกผูอาศัยใกลเคียง
(๔) เมื่อ เจา พนัก งานทองถิ่น หรือ เจา พนัก งานสาธารณสุขเห็น วา สถานที่ ใ ดจะตอ งทํ า
พื้น ด ว ยวัต ถุ ถ าวร เพื่ อ ปอ งกั น มิ ใ ห น้ํ า ซึ ม รั่ว หรื อ ขั งอยู ไ ด หรื อ เห็ น ว า ควรมีบ อ พั ก น้ํ าโสโครก
หรื อ ต อ งมี ท อ ระบายน้ํ า เครื่ อ งป อ งกั น ควั น กลิ่ น ไอ หรื อ สิ่ ง อื่ น ใด ซึ่ ง อาจเป น เหตุ รํ า คาญ
แกผูอยูบริเวณใกลเคียง และผูประกอบการจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามคําแนะนําและความเห็นชอบ
ของเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุข
(๕) ตอ งใหมีแ สงสวางและทางระบายลมเพียงพอ และตองจั ดสถานที่มิใ หเปน ที่อาศั ย
ของสัตวนําโรค
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(๖) ตองจัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอแกการประกอบกิจการนั้น
(๗) ตองมีที่รองรับมูลฝอยและสิ่งเปรอะเปอนอันไดสุขลักษณะและเพียงพอ
(๘) ตองจัดใหมีสวมที่ถูกสุขลักษณะ จํานวนเพียงพอกับจํานวนคนในสถานที่ประกอบการนั้น
และตองอยูในที่ซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ
(๙) สถานที่เลี้ยงสัตว ตองมีที่ขังและที่ปลอยสัตวกวางขวางพอ
(๑๐) สถานที่ เกี่ ย วกั บ การตาก หรื อ ผึ่ง สิ น ค า ต องมี ที่สํ า หรั บตากหรื อผึ่ ง สิน ค า ตามที่
เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ
ขอ ๒๐ ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ
แจง การอนุญ าตจากเจา พนั กงานท องถิ่น หากไมม ารั บภายในกําหนดเวลาดัง กล าวโดยไมมี เหตุ
อันสมควรใหถือวาสละสิทธิ์
ขอ ๒๑ เมื่อไดรบั คําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น
ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ
ตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวใ นขอบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวม
ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณ
ในคราวเดียวกัน และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต ก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้ง
แจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ
เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล
ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวัน นับแตวัน ไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน
ตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุ จําเปน ที่เจาพนักงานทองถิ่น ไมอาจออกใบอนุญาตหรือยัง ไมอาจมีคําสั่ ง
ไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละ
ไมเกินสิบหาวัน แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอน
สิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี
ขอ ๒๒ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวัน ที่ออกใบอนุญาต และใหใชไดเพียงในเขต
อํานาจขององคการบริหารสวนตําบลชะมวงเทานั้น
การขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอพรอมกับเสีย
คาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต
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การขอตออายุใบอนุญ าตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตให เปน ไปตามหลักเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ ๑๘ และขอ ๑๙ ดวย
ขอ ๒๓ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว
ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือกอน
ใบอนุญาตสิ้นอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถามิได
เสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด ใหชําระคาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียม
ที่ ค า งชํ า ระ เว น แต ผู ไ ด รั บ ใบอนุ ญ าตจะได บ อกเลิ ก การดํ า เนิ น กิ จ การนั้ น ก อ นถึ ง กํ า หนดการ
เสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป
ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกัน
เกินกวาสองครั้ง ใหเจาพนักงานทองถิ่น มีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะได
เสียคาธรรมเนียมและคาปรับจนครบจํานวน
ขอ ๒๔ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ ใหเปน รายไดขององคการ
บริหารสวนตําบลชะมวง
ขอ ๒๕ ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ขอ ๒๖ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูไดรับ
ใบอนุ ญ าตยื่ น คํ า ขอรั บ ใบแทนใบอนุ ญ าตภายในสิ บ ห า วั น นั บ แต วั น ที่ ไ ด ท ราบถึ ง การสู ญ หาย
ถูกทําลาย หรือชํารุด ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้
การขอรั บ ใบแทนใบอนุ ญ าตและการออกใบแทนใบอนุญ าตใหเ ปน ไปตามหลัก เกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขดังตอไปนี้
(๑) ในกรณี ใ บอนุ ญ าตสู ญ หาย ให ผู ยื่ น คํ า ขอรั บ ใบแทนใบอนุ ญ าตนํ า สํ า เนาบั น ทึ ก
การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แ หงทองที่ที่ใ บอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น
ประกอบดวย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูก ทําลาย หรือชํารุด ในสาระที่สําคัญ ใหผูยื่น คําขอรับ ใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๗๓ ง

หนา ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๓

ขอ ๒๗ ในกรณี ที่ ป รากฏว า ผู รั บ ใบอนุ ญ าตไม ป ฏิ บั ติ ห รื อ ปฏิ บั ติ ไ ม ถู ก ต อ งตามบท
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือขอบัญญัตินี้ หรือเงื่อ นไขที่ระบุไวใ นใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับ
การประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ เจาพนักงานทองถิ่น มีอํานาจสั่งพักใช
ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน
ขอ ๒๘ เจาพนักงานทองถิ่น มีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับ
ใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก
(๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือขอบังคับนี้ หรือเงื่อนไข
ที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตาม
ขอบังคับนี้ และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้น กอใหเกิดอัน ตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ
ของประชาชน หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ขอ ๒๙ คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนังสือแจงให
ผูรับใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว
ใหสงคําสั่งโดยทางไปรษณียตอบรับ หรือ ใหปดคําสั่งนั้น ไวใ นที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนา
หรือสํานักทํ าการงานของผูรับใบอนุญาต และใหถือ วาผูรับ ใบอนุญาตนั้น ไดรับทราบคําสั่งแล ว
ตั้งแตเวลาที่คําสั่งไปถึง หรือวันปดคําสั่ง แลวแตกรณี
ขอ ๓๐ ผูถู ก สั่ ง เพิ กถอนใบอนุญ าตจะขอรั บ ใบอนุ ญาตสํ า หรั บการประกอบกิ จ การ
ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ขอ ๓๑ ผูใ ดฝา ฝน หรื อไมป ฏิบั ติตามข อบั ญญั ตินี้ ตอ งระวางโทษตามที่ กํา หนดไวใ น
บทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๗๓ ง
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ขอ ๓๒ ให น ายกองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลชะมวงเป น ผู รั ก ษาการให เ ป น ไปตาม
ข อ บั ญ ญั ติ นี้ และให มี อํ า นาจออกระเบี ย บ ประกาศ หรื อ คํ า สั่ ง เพื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารให เ ป น ไปตาม
ขอบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๓
พิเชษฐ พรหมดวง
นายกองคการบริหารสวนตําบลชะมวง

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหใชสถานที่ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลชะมวง
เรื่อง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2553
ประเภทการคา

คาธรรมเนียมตอป
บาท
สต.

1. กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว
(1) การเลี้ยงสัตวบก สัตวปก สัตวน้ํา สัตวเลื้อยคลานหรือแมลง
- การเลี้ยงมา โค กระบือ
ก. จํานวน ตั้งแต 10 ตัวขึ้นไป
- การลี้ยงสุกร
ก. จํานวน ตั้งแต 50 - 100 ตัว
ข. จํานวน ตั้งแต 101 - 500 ตัว
ค. จํานวน ตั้งแต 501 ตัวขึ้นไป
- การเลี้ยงหาน เปด ไก
ก. จํานวนตั้งแต 501-2,000 ตัว
ข. จํานวนตั้งแต 2,001-5,000 ตัว
ค. จํานวนตั้งแต 5001 ตัวขึ้นไป
- การเลี้ยงสัตวน้ํา สัตวเลื้อยคลาน หรือแมลง
(2) การเลี้ยงสัตวเพื่อรีดเอาน้ํานม
(3) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอืน่ ใดอันมีลกั ษณะทํานอง
เดียวกันเพื่อใหประชาชนเขาชมหรือเพื่อประโยชนของกิจการนั้น ทั้งนี้จะมีการเรียก
เก็บคาดูหรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม
2. กิจการที่เกีย่ วกับการสัตวและผลิตภัณฑ
(1) การฆาสัตว ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด
และการฆาเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(2) การฟอกหนังสัตว ขนสัตว การสะสมหนังสัตว ขนสัตวที่ยังมิไดฟอก
(3) การสะสมเขาสัตว กระดูกสัตวที่ยังมิไดแปรรูป
(4) การเคี่ยวหนังสัตว เอ็นสัตว ไขสัตว
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(5) การตม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุง ยกเวนในสถานที่
จําหนายอาหาร การเรขาย และการขายในตลาด
(6) การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว
เขาสัตว หนังสัตว ขนสัตว หรือสวนอื่น ๆ ของสัตว
ก. ไมใชเครื่องจักร
ข. ใชเครื่องจักร
(7) การผลิต การโม การปน การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือ
การกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช เพื่อเปน
อาหารสัตว
(8) การสะสมหรือการลางครั่ง
3. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม
(1) การผลิตเนย เนยเทียม
ก. ไมใชเครื่องจักร
ข. ใชเครื่องจักร
(2) การผลิตกะป น้ําพริกแกง น้ําพริกเผา น้ําปลา น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา
เตาเจี้ยว ซีอิ๊ว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน
ก. ไมใชเครื่องจักร
ข. ใชเครื่องจักร
(3) การผลิต การหมัก การสะสมปลารา ปลาเจา กุงเจา ยกเวนการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน
(4) การตากเนื้อสัตว การผลิตเนื้อสัตวเค็ม การเคี่ยวมันกุง ยกเวนการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน
(5) การนึ่ง การตม การเคี่ยว การตาก หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว
พืชยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน
(6) การเคี่ยวน้ํามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไสกรอก หมูตั้ง ยกเวนใน
สถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน

คาธรรมเนียมตอป
บาท
สต.
500

200
500
500
500
200
500

200
500
200
200
200

200

3
ประเภทการคา
(7) การผลิตเสนหมี่ ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู วุนเสน เกี้ยมอี๋
ก. ไมใชเครื่องจักร
ข. ใชเครื่องจักร
(8) การผลิตแบะแซ
(9) การผลิตอาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
ก. ไมใชเครื่องจักร
ข. ใชเครื่องจักร
(10) การประกอบกิจการการทําขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ
ก. ไมใชเครื่องจักร
ข. ใชเครื่องจักร
(11) การแกะ การลางสัตวน้ํา ที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น ยกเวนการ
ผลิตเพื่อการบริโภคในครัวเรือน
(12) การผลิตน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําถั่วเหลือง เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ
บรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอื่นใด ยกเวนการผลิตเพือ่ บริโภคในครัวเรือน
ก. ไมใชเครื่องจักร
ข. ใชเครื่องจักร
(13) การผลิต การแบงบรรจุน้ําตาล
(14) การผลิต ผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว
(15) การผลิต การแบงบรรจุเอททิลแอลกอฮอล สุรา เบียร น้ําสมสายชู
(16) การคั่วกาแฟ
(17) การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร
(18) การผลิตผงชูรส
(19) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค
(20) การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม หรือพืชอยางอื่น ยกเวนการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน
(21) การผลิต การบรรจุใบชาแหง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ
(22) การผลิตไอศกรีม ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน

คาธรรมเนียมตอป
บาท
สต.
200
500
200
500
1,000
200
500
2,000

500
1,000
1,000
1,000
1,000
500
500
1,000
200
200
200
200
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(23) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ทีค่ ลายคลึงกัน
(24) การประกอบกิจการหองเย็น แชแข็งอาหาร
(25) การผลิตน้ําแข็ง ยกเวนการผลิตเพื่อใชสถานที่จําหนายอาหารและเพื่อการ
บริโภคในครัวเรือน
ก. การผลิตน้ําแข็งดวยเครื่องจักรไมเกิน 10 แรงมา
ข. การผลิตน้ําแข็งดวยเครื่องจักรเกินกวา 10 แรงมา แตไมเกิน 100 แรงมา
ค. การผลิตน้ําแข็งดวยเครื่องจักรเกินกวา 100 แรงมา แตไมเกิน 300 แรงมา
ง. การผลิตน้ําแข็งดวยเครื่องจักรเกินกวา 300 แรงมาขึ้นไป
(26) การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต 5 แรงมาขึ้นไป
4. กิจการที่เกีย่ วกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ
ชําระลาง
(1) การผลิต การโม การบด การผสม การบรรจุยาดวยเครื่องจักร
(2) การผลิต การบรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอางตาง ๆ
ก. ไมใชเครื่องจักร
ข. ใชเครื่องจักร
(3) การผลิตสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี
(4) การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป
(5) การผลิตสบู ผงซักฟอก ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ
ก. ไมใชเครื่องจักร
ข. ใชเครื่องจักร
5. กิจการที่เกีย่ วกับการเกษตร
(1) การอัด การสกัดเอาน้ํามันจากพืช
(2) การลาง การอบ การรม การสะสมยางดิบ
(3) การผลิตแปงมันสําปะหลัง แปงสาคูหรือแปงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกันดวย
เครื่องจักร
(4) การสีขาวดวยเครื่องจักร ( เพื่อจําหนาย )

คาธรรมเนียมตอป
บาท
สต.
200
1,000

200
300
500
1,000
500

500
500
1,000
1,000
1,000
500
1,000
500
1,000
1,000
200
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(5) การผลิตยาสูบ
ก. ไมใชเครื่องจักร
ข. ใชเครื่องจักร
(6) การขัด การกระเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดขาวดวยเครื่องจักร
(7) การผลิต การสะสมปุย
ก. การผลิตปุย
1. ไมใชเครื่องจักร
2. ใชเครื่องจักร
ข. สะสมปุย ( เพื่อจําหนาย )
(8) การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร
(9) การตาก การสะสมหรือการขนถายมันสําปะหลัง
6. กิจการที่เกีย่ วกับโลหะหรือแร
(1) การผลิตโลหะเปนภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ
(2) การหลอม การหลอ การถลุง แรหรือโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการใน (1)
(3) การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด การอัด
โลหะ ดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา ยกเวนกิจการใน (1)
(4) การเคลือบ การชุบโลหะดวยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิลหรือ
โลหะอื่นใด ยกเวนกิจการใน (1)
(5) การขัด การลางโลหะดวยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอื่นใด ยกเวนกิจการ
ใน (1)
(6) การทําเหมืองแร การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการลางแร
7. กิจการเกีย่ วกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(1) การตอ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพนสี การพนสารกันสนิม
ยานยนต
- พื้นที่ประกอบการไมเกิน 50 ตารางเมตร
- พื้นที่ประกอบการเกิน 50 ตารางเมตร ขึน้ ไป

คาธรรมเนียมตอป
บาท
สต.
500
1,000
1,000

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

500
1,000
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(2) การตั้งศูนยถวงลอ การซอม การปรับแตง ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณที่
เปนสวนประกอบของยานยนตเครื่องจักรหรือเครื่องกล
2.1 ประเภทรถยนต
- พื้นที่ประกอบการไมเกิน 50 ตารางเมตร
- พื้นที่ประกอบการเกิน 50 ตารางเมตร
2.2 ประเภทจักรยานยนต
- พื้นที่ประกอบการไมเกิน 50 ตารางเมตร
- พื้นที่ประกอบการเกิน 50 ตารางเมตร
(3) การประกอบธุรกิจเกีย่ วกับยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล ซึ่งมีไวบริการ
หรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต
เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย
3.1 ประเภทรถยนต
- พื้นที่ประกอบการไมเกิน 50 ตารางเมตร
- พื้นที่ประกอบการเกิน 50 ตารางเมตร
3.2 ประเภทจักรยานยนต
- พื้นที่ประกอบการไมเกิน 50 ตารางเมตร
- พื้นที่ประกอบการเกิน 50 ตารางเมตร
(4) การลาง การอัดฉีดยานยนต
(5) การผลิต การซอม การอัดแบตเตอรี่
(6) การปะ การเชื่อมยาง
(7) การอัดผาเบรก ผาคลัตช
8. กิจการที่เกีย่ วกับไม
(1) การผลิตไมขีดไฟ
(2) การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดรอง การทําคิ้ว หรือ
การตัดไมดวยเครื่องจักร
(3) การประดิษฐไม หวาย เปนสิ่งของดวยเครื่องจักร หรือการพน การทาสาร
เคลือบเงาสี หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย
(4) การอบไม
(5) การผลิตธูป ดวยเครื่องจักร

คาธรรมเนียมตอป
บาท
สต.

500
1,000
100
200

500
1,000
200
500
100
200
100
200
1,000
1,000
500
1,000
1,000
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(6) การประดิษฐสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียนดวยกระดาษ
(7) การผลิตกระดาษตาง ๆ
(8) การเผาถาน หรือการสะสมถาน
9. กิจการที่เกีย่ วกับการบริการ
(1) กิจการสปาเพื่อสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย
วาดวยสถานพยาบาล
(2) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด เวนแตเปนการใหบริการใน 9(1) หรือใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(3) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแตเปน
การใหบริการใน 9(1) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(4) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
(5) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หองแบงเชา หรือกิจการอื่น
ในทํานองเดียวกัน
(6) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
(7) การจัดใหมีการแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทค คาราโอเกะ
หรือการแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
- พื้นที่ประกอบการไมเกิน 50 ตารางเมตร
- พื้นที่ประกอบการเกิน 50 ตารางเมตร
(8) การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอืน่ ๆ ในทํานองเดียวกัน เวนแตเปน
การใหบริการใน 9(1)
(9) การจัดใหมีการเลนสเก็ต โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ หรือการเลนอื่น
ในทํานองเดียวกัน
(10) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ
ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(11) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก โดยวิธกี ารควบคุมทาง
โภชนาการใหอาหารที่มีวตั ถุประสงคพิเศษ การบริหารรางกาย หรือโดยวิธีอื่นใด
เวนแตเปนการใหบริการใน 9(1) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาล
(12) การประกอบกิจการสวนสนุก ตูเกม
(13) การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสถานฝกซอมกอลฟ

คาธรรมเนียมตอป
บาท
สต.
300
500
300
1,000
1,000
500
1,000
1,000
500

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

5,000
5,000
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(14) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข วิทยาศาสตร
และสิ่งแวดลอม
(15) การสักผิวหนัง การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอื่น
10. กิจการที่เกีย่ วกับสิ่งทอ
(1) การปนดาย การกรอดาย การทอผาดวยเครื่องจักร หรือการทอผาดวยกี่
กระตุกตั้งแต 5 กี่ขนึ้ ไป
(2) การสะสมปอ ปาน ฝาย หรือนุน
(3) การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร
(4) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร
(5) การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต 5 เครื่องขึ้นไป
(6) การพิมพผา หรือการพิมพบนสิ่งทออื่น ๆ
ก. ไมใชเครื่องจักร
ข. ใชเครื่องจักร
(7) การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร
(8) การยอม การกัดสีผา หรือสิ่งทออื่น ๆ
11. กิจการที่เกีย่ วกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุทคี่ ลายคลึง
(1) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา
(2) การระเบิด การโม การปนหินดวยเครื่องจักร
(3) การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
(4) การสะสม การผสมซีเมนต หิน ทราย หรือวัตถุที่คลายคลึง
- พื้นที่ประกอบการไมเกิน 100 ตารางเมตร
- พื้นที่ประกอบการเกิน 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 300 ตารางเมตร
- พื้นที่ประกอบการเกิน 300 ตารางเมตร แตไมเกิน 500 ตารางเมตร
- พื้นที่ประกอบการเกิน 500 ตารางเมตร แตไมเกิน 700 ตารางเมตร
- พื้นที่ประกอบการเกิน 700 ตารางเมตร
(5) การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจกหรือวัตถุที่คลายคลึง
(6) การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตาง ๆ
(7) การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน

คาธรรมเนียมตอป
บาท
สต.
2,000
1,000
500
500
1,000
500
1,000
500
1,000
500
500
500
5,000
500
500
1,000
1,500
2,000
3,000
2,000
2,000
2,000
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(8) การผลิต ผลิตภัณฑตาง ๆ ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม เชน
ผาเบรก ผาคลัตช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ผาเพดาน ทอน้ํา เปนตน
(9) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว
(10) การผลิตกระดาษทราย
(11) การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว
12. กิจการที่เกีย่ วกับปโตรเลียม ถานหิน สารเคมี
(1) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกรด ดาง สารออกซิไดส หรือ
สารตัวทําละลาย
(2) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกาซ
(3) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมตาง ๆ
ก. ไมใชเครื่องจักร
ข. ใชเครื่องจักร
(4) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงถานหิน ถานโคก
(5) การพนสี ยกเวนกิจการใน 7 (1)
(6) การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด
เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
(7) การโม การบดชัน
(8) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี
(9) การผลิต การลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร
ก. ลางฟลมรูปถาย
ข. ลางฟลมภาพยนตร
(10) การเคลือบ การชุบ วัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลทหรือวัตถุที่
คลายคลึง
(11) การผลิต การชุบ วัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลทหรือวัตถุที่
คลายคลึง
(12) การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง
(13) การผลิตน้ําแข็งแหง

คาธรรมเนียมตอป
บาท
สต.
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
1,000

500
1,000
500
500
500
200
1,000
500
1,000
500
500
500
200
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(14) การผลิต การสะสม การขนสงดอกไมเพลิงหรือสารเคมีอันเปน
สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง
(15) การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา
(16) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะ
นําโรค
(17) การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว
13. กิจการอื่น ๆ
(1) การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร
(2) การผลิต การซอมเครื่องอิเลคโทรนิคส เครื่องไฟฟา อุปกรณอิเลคโทรนิคส
อุปกรณไฟฟา
(3) การผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถุที่คลายคลึง
(4) การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือการถายเอกสาร
(5) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช
(6) การประกอบกิจการโกดังสินคา
ั ฑที่ใชแลว
(7) การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภณ
(8) การพิมพสีลงบนวัตถุที่มิใชสิ่งทอ
(9) การกอสราง
(10) กิจการทาเทียบเรือประมง สะพานปลาหรือแพปลา

คาธรรมเนียมตอป
บาท
สต.
2,000
1,000
1,000
300
1,000
500
500
200
500
2,000
200
1,000
500
500

