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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานแดง 

เรื่อง   กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ   

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานแดง  วาดวยกิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แกไขเพ่ิมเติม  ประกอบมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕   

มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

องคการบริหารสวนตําบลบานแดงโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลบานแดง 

และนายอําเภอพิบูลยรักษ  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินีเ้รียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานแดง  เรื่อง  กิจการท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานแดงตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

ขอ  ๓  ใหยกเลิกขอบัญญัติตําบล  เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ   

พ.ศ.  ๒๕๕๓  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวหรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ในขอบัญญัตินี้ 

  “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลท่ีเรียกชื่ออยางอื่น 

ซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น   

    “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

    “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
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    “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย

ของสาธารณชน 

    “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

    “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําท้ิงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลบานแดง 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๕  ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้เปนกิจการที่ตองมีการควบคุมภายในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลบานแดง 

  (๕.๑)  กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

     (๕.๑.๑)  การเพาะพันธุ  เล้ียงและการอนุบาลสัตวทุกชนิด 

   (๕.๑.๒)  การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ

ทํานองเดียวกันเพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ทั้งนี้  จะมีการเรียกเก็บคาดู 

หรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม  

  (๕.๒)  กิจการที่เกี่ยวกับสัตวหรือผลิตภัณฑ 

     (๕.๒.๑)  การฆาหรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  เรขาย  

ขายในตลาด 

   (๕.๒.๒)  การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว 

   (๕.๒.๓)  การสะสมเขา  กระดูกหรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

   (๕.๒.๔)  การเคี่ยวหนัง  เอ็นหรือไขสัตว 
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   (๕.๒.๕)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือก  กระดอง  

กระดูก  เขา  หนัง  ขนสัตวหรือสวนอื่น ๆ  ของสัตวดวยการตม  นึ่ง  ตาก  เผา  หรือกรรมวิธีใด ๆ   

ซึ่งมิใชเพ่ือเปนอาหาร 

   (๕.๒.๖)  การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือการกระทําอื่นใด 

ตอสัตวหรือพืชหรอืสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช  เพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว   

   (๕.๒.๗)  การผลิต  แปรรูป  สะสมหรือลางครั่ง 

  (๕.๓)  กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  

การเรขาย  การขายในตลาดและการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๕.๓.๑)  การผลิต  สะสมหรือแบงบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  

เตาเจ้ียว  ซีอิ๊ว  น้ําจ้ิมหรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ 

   (๕.๓.๒)  การผลิต  สะสมหรือแบงบรรจุ  อาหารหมักดอง  จากสัตว  ไดแก   

ปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ปลาสม  ปลาจอม  แหนม  หม่ํา  ไสกรอก  กะป  น้ําปลา  หอยดอง  น้ําเคย  

น้ําบูดู  ไตปลา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

   (๕.๓.๓)  การผลิต  สะสมหรือแบงบรรจุ  อาหารหมักดอง  แชอิ่ม  จากผัก  

ผลไมหรือพืชอยางอื่น 

     (๕.๓.๔)  การผลิต  สะสมหรือแบงบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก  

บด  นึ่ง  ตม  ตุน  เคี่ยว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  ปง  ยาง  เผาหรือวิธีอื่นใด 

   (๕.๓.๕)  การผลิต  สะสมหรือแบงบรรจุลูกชิ้น 

     (๕.๓.๖)  การผลิต  สะสมหรือแบงบรรจุ  เสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  

เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋  เนื้อสัตวเทียมหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

   (๕.๓.๗)  การผลิตบะหมี่  มักโรนี  สปาเกตตี  พาสตาหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ   

ที่คลายคลึงกัน 

   (๕.๓.๘)  การผลิตขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอบ  ขนมเปยะ  ขนมอบอื่น ๆ 

   (๕.๓.๙)  การผลิต  สะสมหรือแบงบรรจุน้ํานมหรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว 
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     (๕.๓.๑๐)  การผลิต  สะสมหรือแบงบรรจุเนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑเนย  

ผลิตภัณฑเนยเทียม  และผลิตภัณฑเนยผสม 

     (๕.๓.๑๑)  การผลิตไอศกรีม 

   (๕.๓.๑๒)  การคั่ว  สะสมหรือแบงบรรจุกาแฟ 

   (๕.๓.๑๓)  การผลิต  สะสมหรือแบงบรรจุใบชาแหง  ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 

   (๕.๓.๑๔)  การผลิต  สะสมหรือแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  ไวน

น้ําสมสายชู  ขาวหมาก  น้ําตาลเมา 

   (๕.๓.๑๕)  การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ 

   (๕.๓.๑๖)  การผลิต  สะสมหรือแบงบรรจุหรือขนสงน้ําแข็ง 

   (๕.๓.๑๗)  การผลิต  สะสมหรือแบงบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจาก

พืชผัก  ผลไม  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด 

   (๕.๓.๑๘)  การผลิต  สะสมหรือแบงบรรจุอาหารบรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด 

   (๕.๓.๑๙)  การผลิต  สะสมหรือแบงบรรจุน้ําตาล  น้ําเชื่อม 

   (๕.๓.๒๐)  การผลิต  สะสมหรือแบงบรรจุผงชูรสหรือสารปรุงแตงอาหาร 

   (๕.๓.๒๑)  การผลิต  สะสมหรือแบงบรรจุแบะแซ 

   (๕.๓.๒๒)  การแกะ  ตัดแตง  ลางสัตวน้ํา  ที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น 

   (๕.๓.๒๓)  การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร 

   (๕.๓.๒๔)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 

  (๕.๔)  กิจการที่เกี่ยวกับยาเวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑ 

ทําความสะอาด 

   (๕.๔.๑)  การผลิต  โม  บด  ผสม  บรรจุยา 

   (๕.๔.๒)  การผลิต  บรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอางตาง  ๆ 

รวมทั้งสบูที่ใชกับรางกาย 

   (๕.๔.๓)  การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

   (๕.๔.๔)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 
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   (๕.๔.๕)  การผลิตผงซักฟอก  สบู  น้ํายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑ

ทําความสะอาดตาง ๆ 

    (๕.๕)  กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

   (๕.๕.๑)  การผลิต  สะสมหรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช 

   (๕.๕.๒)  การลาง  อบ  รมหรือสะสมยางดิบ 

     (๕.๕.๓)  การผลิตหรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคูแปงจากพืช

หรือแปงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

   (๕.๕.๔)  การสีขาว  การนวดขาวดวยเครื่องจักรหรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ   ก็ตาม 

   (๕.๕.๕)  การผลิตยาสูบ 

   (๕.๕.๖)  การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช   

   (๕.๕.๗)  การผลิต  สะสมหรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย 

   (๕.๕.๘)  การผลิตเสนใยจากพืช 

   (๕.๕.๙)  การตาก  สะสม  ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  

ขาวโพด 

  (๕.๖)  กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

   (๕.๖.๑)  การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ  

ดวยโลหะหรือแร   

   (๕.๖.๒)  การถลุง  การหลอมหรือหลอโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการที่ไดรับ

ใบอนุญาตใน  (๕.๖.๑) 

   (๕.๖.๓)  การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะดวย

เครื่องจักรหรือกาซ  ไฟฟา  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๕.๖.๑) 

   (๕.๖.๔)  การเคลือบ  ชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล 

หรือโลหะอื่นใด  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๕.๖.๑) 

   (๕.๖.๕)  การขัด  ลางโลหะดวยเครื่องจักร  หรือสารเคมี  วิธีอื่นใด  ยกเวน

กิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๕.๖.๑) 
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   (๕.๖.๖)  การทําเหมืองแร  สะสม  แยก  คัดเลือกหรือลางแร 

  (๕.๗)  กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

   (๕.๗.๑)  การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือการพนสารกันสนิมยานยนต 

   (๕.๗.๒)  การผลิตยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

   (๕.๗.๓)  การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  ระบบไฟฟา  ระบบปรับอากาศ  

หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

   (๕.๗.๔)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไว

บริการหรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนตเครื่องจักรหรือเครื่องกล

ดังกลาวดวย 

   (๕.๗.๕)  การลาง  ขัดสี  เคลือบสีหรืออัดฉีดยานยนต 

   (๕.๗.๖)  การผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่ 

   (๕.๗.๗)  การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางยานยนตหรือตั้งศูนยถวงลอ   

   (๕.๗.๘)  การผลิต  ซอม  ประกอบหรืออัดผาเบรก  ผาคลัตช 

   (๕.๗.๙)  การสะสม  การซอมเครื่องกล  เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณที่เปน

สวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกลเกา  

  (๕.๘)  กิจการท่ีเกี่ยวกับไมหรือกระดาษ 

   (๕.๘.๑)  การผลิตไมขีดไฟ 

   (๕.๘.๒)  การเล่ือย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําคิ้ว  หรือตัดไมดวย

เครื่องจักร 

     (๕.๘.๓)  การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงาหรือสี  แตงสําเร็จส่ิงของเครื่องใช 

หรือผลิตภัณฑจากไม  หวาย  ชานออย 

   (๕.๘.๔)  การอบไม 

   (๕.๘.๕)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป   

   (๕.๘.๖)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนหรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ 
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   (๕.๘.๗)  การผลิตกระดาษตาง ๆ   

   (๕.๘.๘)  การเผาถาน  หรือสะสมถาน 

  (๕.๙)  กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 

   (๕.๙.๑)  การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการ 

ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๕.๙.๒)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด  สถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา   

อบสมุนไพร 

   (๕.๙.๓)  การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับ

อนุญาตใน  (๕.๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล   

   (๕.๙.๔)  การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแต

เปนการใหบริการที่ไดรับอนุญาตใน  (๕.๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล   

   (๕.๙.๕)  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานที่พักที่มิใชโรงแรมที่จัดไว

เพ่ือใหบริการพักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทนหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๕.๙.๖)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชาหรือหองแบงเชา

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน   

   (๕.๙.๗)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

   (๕.๙.๘)  การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  

คาราโอเกะ  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

   (๕.๙.๙)  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน  

เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับอนุญาตใน  (๕.๙.๑) 

   (๕.๙.๑๐)  การประกอบกิจการการเลน  สเกตหรือโรลเลอรเบลดหรือการเลนอื่น ๆ  

ในทํานองเดียวกัน 

   (๕.๙.๑๑)  การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูใน

บังคับตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

   (๕.๙.๑๒)  การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย 



 หนา   ๗๙ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

   (๕.๙.๑๓)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก   

   (๕.๙.๑๔)  การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวล่ิงหรือตูเกม 

   (๕.๙.๑๕)  การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 

   (๕.๙.๑๖)  การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสนามฝกกอลฟ 

   (๕.๙.๑๗)  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  

วิทยาศาสตร  หรือส่ิงแวดลอม 

   (๕.๙.๑๘)  การประกอบกิจการสักผิวหนังหรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย 

   (๕.๙.๑๙)  การประกอบกิจการใหบริหารเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ 

   (๕.๙.๒๐)  การประกอบกิจการใหบริการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ 

   (๕.๙.๒๑) การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเล้ียง 

หรือรับฝากสัตวชั่วคราว 

  (๕.๑๐)  กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

   (๕.๑๐.๑)  การปนดาย  กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักรหรือการทอผาดวยกี่กระตุก 

   (๕.๑๐.๒)  การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  นุนหรือใยสังเคราะห 

   (๕.๑๐.๓)  การปนฝาย  นุน  ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร 

   (๕.๑๐.๔)  การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

   (๕.๑๐.๕)  การเย็บผา  ปกผาหรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร   

   (๕.๑๐.๖)  การพิมพผาและส่ิงทออื่น ๆ 

   (๕.๑๐.๗)  การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

   (๕.๑๐.๘)  การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ 

  (๕.๑๑)  กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๕.๑๑.๑)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

   (๕.๑๑.๒)  การระเบิด  โม  บดหรือยอยหินดวยเครื่องจักร 
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   (๕.๑๑.๓)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  ดวยซีเมนต  หรือวัตถุ 

ที่คลายคลึง 

   (๕.๑๑.๔)  การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสรางรวมท้ังการขุด  

ตัก  ดูด  โม  บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (๕.๑๑.๒) 

   (๕.๑๑.๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

   (๕.๑๑.๖)  การเล่ือย  ตัด  หรือประดษิฐหินเปนส่ิงของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑตาง ๆ    

   (๕.๑๑.๗)  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน 

   (๕.๑๑.๘)  การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ   ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม   

   (๕.๑๑.๙)  การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

   (๕.๑๑.๑๐)  การผลิตกระดาษทรายหรือผาทราย 

   (๕.๑๑.๑๑)  การผลิตภัณฑใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

   (๕.๑๑.๑๒)  การลาง  การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แกว  หินหรือ

วัตถุอื่นใด  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๕.๖.๕) 

  (๕.๑๒)  กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี  ถานหินถานโคกและสารเคมีตาง ๆ 

     (๕.๑๒.๑)  การผลิต  สะสม  บรรจุหรือขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซหรือสาร

ตัวทําละลาย 

   (๕.๑๒.๒)  การผลิต  สะสม  บรรจุหรือขนสงกาซ 

   (๕.๑๒.๓)  การผลิต  สะสม  กลั่น  หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ

ปโตรเลียม 

   (๕.๑๒.๔)  การผลิต  สะสมหรือขนสงถานหิน  ถานโคก 

   (๕.๑๒.๕)  การพนสี  ยกเวนกิจการที่ไดรับอนุญาตใน  (๕.๗.๑) 

   (๕.๑๒.๖)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก  

เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๕.๑๒.๗)  การโม  สะสมหรือบดอัด 

   (๕.๑๒.๘)  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 
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   (๕.๑๒.๙)  การผลิต  การลางฟลมรูปถาย  หรือฟลมภาพยนตร 

   (๕.๑๒.๑๐)  การเคลือบ  ชุบ  วัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  

หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๕.๑๒.๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลทหรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๕.๑๒.๑๒)  การผลิตหรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

   (๕.๑๒.๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแหง 

   (๕.๑๒.๑๔)  การผลิต  สะสม  ขนสงดอกไม เพลิงหรือสารเคมีอันเปน

สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 

   (๕.๑๒.๑๕)  การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา 

   (๕.๑๒.๑๖)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

   (๕.๑๒.๑๗)  การผลิต  สะสมหรือบรรจุกาว 

  (๕.๑๓)  กิจการอื่น ๆ 

   (๕.๑๓.๑)  การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

   (๕.๑๓.๒)  การผลิต  การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสหรืออุปกรณไฟฟา 

   (๕.๑๓.๓)  การผลิตเทียนหรือเทียนไขหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

   (๕.๑๓.๔)  การพิมพแบบ  พิมพเขียวหรือการถายเอกสาร 

   (๕.๑๓.๕)  การสะสมวัตถุหรือส่ิงของที่ชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 

   (๕.๑๓.๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา 

   (๕.๑๓.๗)  การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลวเพื่อนําไปใชใหม

หรือแปรสภาพเปนผลิตภัณฑใหม 

   (๕.๑๓.๘)  การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

   (๕.๑๓.๙)  การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลาหรือแพปลา 

   (๕.๑๓.๑๐)  การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร 

   (๕.๑๓.๑๑)  การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลงหรือสัตวพาหะนําโรค 
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   (๕.๑๓.๑๒)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑจากยาง 

   (๕.๑๓.๑๓)  การผลิต  สะสมหรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล 

ขอ  ๖  สถานประกอบกิจการที่ตองมกีารควบคุมตามขอบญัญตัินีท้ี่ตั้งอยูในเขตที่กฎหมายวาดวย

การผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใดท่ีเขาขาย

เปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี 

ขอ  ๗  สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  

โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานท่ีอื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่นที่

เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการท่ีไมเขาขายเปนโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้นจะตอง

ตั้ งอยูห างจากวัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล   

ไมนอยกวา  ๑๐๐  เมตร  ทั้งนี้  เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพอนามัยหรือการกอเหตุรําคาญ 

ของประชาชน   

ขอ  ๘  สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมที่จะประกอบกิจการท่ีขอ

อนุญาตไดตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  ท้ังนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมาย

แสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

    (๒)  ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมาย 

วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

    (๓)  ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพ 

ที่ถูกสุขลักษณะเปนประจําทุกวัน 

ขอ  ๙  สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใด

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ท่ีลางตาฉุกเฉิน  ตามความจําเปน 
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และเหมาะสมกับคุณสมบัตขิองวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไวในกฎหมาย

วาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๐  สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  

ดังนี้ 

  (๑)  มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่ เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณ 

และประเภทมูลฝอย  รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณท่ีเก็บ

ภาชนะนั้นอยูเสมอ 

    (๒)  ในกรณีที่มีการกําจัดเองตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น 

และตองดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

    (๓)  กรณีที่มีมูลฝอยท่ีปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใดท่ีอาจเปน

อันตรายตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๑  สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวท่ีเปนพาหะของ

โรคติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

ขอ  ๑๒  สถานประกอบกิจการท่ีมีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับการประกอบอาหาร  

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงานตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวย 

สถานจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

ขอ  ๑๓  สถานประกอบกิจการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอยปลอดภัยเปนสัดสวน  

และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

ขอ  ๑๔  สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติใหเปนไป

ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๕  สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้ 

  (๑)  มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิง 

อยางนอยหกเดือนตอครั้งและมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานที่ทางราชการกําหนด 

หรือยอมรับใหแกคนงานไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 
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    (๒)  กรณีที่มีวัตถุอันตราย  ตองมีสถานที่ท่ีปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย

หรือส่ิงของที่อาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

ขอ  ๑๖  สถานประกอบกิจการใดท่ีการประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียง 

หรือความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมี 

หรือวัตถุอันตรายจะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิให เกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญ 

หรือเปนอันตรายตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

ขอ  ๑๗  เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ีขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  หามมิใหผูใดดําเนิน

กิจการตามที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะที่เปนการคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่น 

ในการออกใบอนุญาต  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาต

ปฏิบัติเพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวโดยทั่วไปในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว 

ขอ  ๑๘  ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะที่เปน

การคาจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลบานแดงกําหนด  พรอมกับ

เอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

    (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

    (๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

    (๓)  หนังสือมอบอํานาจกรณีที่เจาของสถานประกอบการไมมาดําเนินการดวยตนเอง

หรือผูแทนรับมอบอํานาจ  กรณีที่เปนนิติบุคคล 

    (๔)  หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล 

    (๕)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

    (๖)  อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลบานแดงประกาศกําหนด 
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ขอ  ๑๙  ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์     

ขอ  ๒๐  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจ

ความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความ 

ไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นท้ังหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราว

เดียวกัน  และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความ 

ไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ี

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสองใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน 

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ  ๒๑  ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาตและใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของ

องคการบริหารสวนตําบลบานแดงเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุเมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับเสีย

คาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๑๘  และขอ  ๑๙  ดวย 

ขอ  ๒๒  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไวทาย

ขอบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้นถามิไดเสีย
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คาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม 

ท่ีคางชําระ  เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสีย

คาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๒๓  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลบานแดง 

ขอ  ๒๔  ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ี

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ  ๒๕  ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุด  ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลบานแดงกําหนด 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหายใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลายหรือชํารุดในสาระที่ สําคัญใหผู ย่ืนคําขอรับ 

ใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ  ๒๖  ในกรณีท่ีปรากฏวา ผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติ ไมถูกตองตามบท 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับ

การประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาต

ไดภายในเวลาท่ีเห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 



 หนา   ๘๗ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอ  ๒๗  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

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

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของ

ประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ  ๒๘  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง   

หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ  ๒๙  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๓๐  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๓๑  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบานแดงเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๗  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

จิตรเลขา  คนฉลาด 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลบานแดง 



 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 

ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานแดง 

เรื่อง  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม/ป 

ทองถ่ิน 

๑ กิจการท่ีเก่ียวกับการเลี้ยงสัตว   

๑.๑ การเลี้ยงสัตวบกสัตวปก 

 ๑.๑.๑ การเลี้ยงมา  โค  กระบือ  

  ก. ไมเกิน  ๒๐  ตัว ๑๐๐ 

  ข. ตั้งแต  ๒๑  ตัว  แตไมเกิน  ๕๐  ตัว ๕๐๐ 

  ค. ตั้งแต  ๕๑  ตัวข้ึนไป ๑,๐๐๐ 

 ๑.๑.๒ การเลี้ยงสุกร  

  ก. ไมเกิน  ๒๐  ตัว ๑๐๐ 

  ข. ตั้งแต  ๒๑  ตัว  แตไมเกิน  ๕๐  ตัว ๕๐๐ 

  ค. ตั้งแต  ๕๑  ตัวข้ึนไป ๑,๐๐๐ 

 ๑.๑.๓ การเลี้ยงแพะ-แกะ  

  ก. ไมเกิน  ๒๐  ตัว ๑๐๐ 

  ข. ตั้งแต  ๒๑  ตัว  แตไมเกิน  ๕๐  ตัว ๕๐๐ 

  ค. ตั้งแต  ๕๑  ตัวข้ึนไป ๑,๐๐๐ 

 ๑.๑.๔ การเลี้ยงหาน  เปด  ไก  

  ก. เกิน  ๑๐๐  ตัว  ถึง  ๕๐๐  ตวั ๑๐๐ 

  ข. ตั้งแต  ๕๐๑  ตัว  ถึง  ๑,๐๐๐  ตัว ๓๐๐ 

  ค. ตั้งแต  ๑,๐๐๑  ตัว  ถึง  ๒,๐๐๐  ตัว ๕๐๐ 

  ง. ตั้งแต  ๒,๐๐๐  ตัวข้ึนไป ๑,๐๐๐ 

 ๑.๑.๕ การเลี้ยงสัตวน้ํา  

  ก.  การคาปลีก  

  - พ้ืนท่ีเลี้ยงตั้งแตไมเกิน  ๑๐  ตารางเมตร ๕๐๐ 

  - พ้ืนท่ีเลี้ยงตั้งแตเกิน  ๑๐  ตารางเมตรข้ึนไป ๑,๐๐๐ 

  ข.การเพาะเลี้ยงหรือการคาสง ๑,๐๐๐ 

 ๑.๑.๖ การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตวหรือธุรกิจอ่ืนใดอันมี

ลักษณะทํานองเดียวกัน  เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือ

ประโยชนของกิจการนั้น  ท้ังนี้  จะมีการเรียกเก็บคาดู 

หรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

 

๑๐,๐๐๐ 
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ลําดับท่ี ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม/ป 

ทองถ่ิน 

๒ กิจการท่ีเก่ียวกับสัตวและผลิตภัณฑ   

 ๒.๑ การฆาหรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหารเรขายหรือในตลาด 

  - โค  กระบือ  สุกร   ๑,๐๐๐ 

  - แพะ  แกะ   ๕๐๐ 

  - เปด  ไก  หาน   ๕๐๐ 

 ๒.๒ การหมัก  ฟอก  ตากหรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว ๑,๐๐๐ 

 ๒.๓ การสะสมเขา  กระดูกหรือชิ้นสวนสัตวท่ียังมิไดแปรรูป ๑,๐๐๐ 

 ๒.๔ การเค่ียวหนัง  เอ็นหรือไขสัตว  

 ๒.๕ การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  จากเปลือก  

กระดอง  กระดูก  เขา  หนัง  ขนสัตวหรือสวนอ่ืน ๆ ของสัตว

ดวยการตม  นึ่ง  ตาก  เผา  หรือกรรมวิธีใด ๆ ซ่ึงมิใชเพ่ือเปน

อาหาร 

๑,๐๐๐ 

 ๒.๖ การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือการกระทําอ่ืน

ใดตอสัตวหรือพืชหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช  เพ่ือเปน

อาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว   

 

๑,๐๐๐ 

 ๒.๗ การผลิต  แปรรูป  สะสมหรือลางครั่ง ๑,๐๐๐ 

๓ กิจการท่ีเก่ียวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายใน

ตลาดและการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน   

 ๓.๑ การผลิต  สะสมหรือแบงบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  

เตาเจี้ยว  ซีอ๊ิว  น้ําจิ้มหรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ 

๕๐๐ 

 ๓.๒ การผลิต  สะสมหรือแบงบรรจุ  อาหารหมักดอง  จากสัตว  

ไดแก  ปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ปลาสม  ปลาจอม  แหนม  

หมํ่า  ไสกรอก  กะป  น้ําปลา  หอยดอง  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  

หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน 

 

๕๐๐ 

 ๓.๓ การผลิต  สะสมหรือแบงบรรจุ  อาหารหมักดอง  แชอ่ิม  จากผัก  

ผลไมหรือพืชอยางอ่ืน 

๕๐๐ 

 ๓.๔ การผลิต  สะสมหรือแบงบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการ

ตาก  บด  นึ่ง  ตม  ตุน  เค่ียว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  

ปง  ยาง  เผาหรือวิธีอ่ืนใด 

 

๕๐๐ 

 ๓.๕ การผลิต  สะสมหรือแบงบรรจุลูกชิ้น ๕๐๐ 

 ๓.๖ การผลิต  สะสมหรือแบงบรรจุ  เสนหม่ี  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  

เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  เก้ียมอ๋ี  เนื้อสัตวเทียมหรือผลิตภัณฑ 

อ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน 

๕๐๐ 

 

 ๓.๗ การผลิตบะหม่ี  มักโรนี  สปาเกตตี  พาสตา   

หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน 

๕๐๐ 
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ลําดับท่ี ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม/ป 

ทองถ่ิน 

 ๓.๘ การผลิตขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอบ  ขนมเปยะ   

ขนมอบอ่ืน ๆ 

๕๐๐ 

 ๓.๙ การผลิต  สะสมหรือแบงบรรจุน้ํานมหรือผลิตภัณฑจาก 

น้ํานมสัตว 

๕๐๐ 

 ๓.๑๐ การผลิต  สะสมหรือแบงบรรจุเนย  เนยเทียม  เนยผสม  

ผลิตภัณฑเนย  ผลิตภัณฑเนยเทียมและผลิตภัณฑเนยผสม 

๕๐๐ 

 ๓.๑๑ การผลิตไอศกรีม ๕๐๐ 

 ๓.๑๒ การค่ัว  สะสมหรือแบงบรรจุกาแฟ ๕๐๐ 

 ๓.๑๓ การผลิต  สะสมหรือแบงบรรจุใบชาแหง  ชาผงหรือเครื่องดื่ม

ชนิดผงอ่ืน ๆ 

๕๐๐ 

 ๓.๑๔ การผลิต  สะสมหรือแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  

ไวน  น้ําสมสายชู  ขาวหมาก  น้ําตาลเมา 

๕๐๐ 

 ๓.๑๕ การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ ๕๐๐ 

 ๓.๑๖ การผลิต  สะสมหรือแบงบรรจุหรือขนสงน้ําแข็ง ๕๐๐ 

 ๓.๑๗ การผลิต  สะสมหรือแบงบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  

น้ําจากพืชผัก  ผลไม  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ บรรจุกระปอง  ขวด

หรือภาชนะอ่ืนใด 

 

๕๐๐ 

 ๓.๑๘ การผลิต  สะสมหรือแบงบรรจุอาหารบรรจุกระปอง  ขวดหรือ

ภาชนะอ่ืนใด 

๕๐๐ 

 ๓.๑๙ การผลิต  สะสมหรือแบงบรรจุผงชูรสหรือสารปรุงแตงอาหาร ๕๐๐ 

 ๓.๒๐ การผลิต  สะสมหรือแบงบรรจุน้ําตาล  น้ําเชื่อม ๕๐๐ 

 ๓.๒๑ การผลิต  สะสมหรือแบงบรรจุแบะแซ ๕๐๐ 

 ๓.๒๒ การแกะ  ตัดแตง  ลางสัตวน้ํา  ท่ีไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการ

หองเย็น 

๕๐๐ 

 ๓.๒๓ การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร ๕๐๐ 

 ๓.๒๔ การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร ๕๐๐ 

๔ กิจการท่ีเก่ียวกับยาเวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑทําความสะอาด   

 ๔.๑ การผลิต  โม  บด  ผสมหรือบรรจุยา ๕๐๐ 

 ๔.๒ การผลิต  บรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  

เครื่องสําอางตางรวมท้ังสบูท่ีใชกับรางกาย 

๕๐๐ 

 ๔.๓ การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภณัฑจากสําลี ๕๐๐ 

 ๔.๔ การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป ๕๐๐ 

 ๔.๕ การผลิตผงซักฟอก  สบู  น้ํายาทําความสะอาดหรือผลิตภัณฑทํา

ความสะอาดตาง ๆ 

๕๐๐ 
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๕ กิจการท่ีเก่ียวกับการเกษตร   

 ๕.๑ การผลิต  สะสมหรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช 

  (๑) ใชแรงงาน ๑๐๐ 

  (๒) ใชเครื่องจักร ๕๐๐ 

 ๕.๒ การลาง  อบ  รมหรือสะสมยางดิบ ๑,๐๐๐ 

 ๕.๓ การผลิตหรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคูแปงจากพืชหรือ
แปงอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

๕๐๐ 

 ๕.๔ การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักรหรือแบงบรรจุขาวดวยวิธี ๆ  
ก็ตาม 

๑,๐๐๐ 

 ๕.๕ การผลิตยาสูบ ๑,๐๐๐ 

 ๕.๖ การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช ๑,๐๐๐ 

 ๕.๗ การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุท่ีนําไปทําปุย ๑,๐๐๐ 

 ๕.๘ การผลิตเสนใยจากพืช ๑,๐๐๐ 

 ๕.๙ การตาก  สะสม  ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  
ออย  ขาโพด 

๑,๐๐๐ 

๖ กิจการท่ีเก่ียวกับโลหะหรือแร   

 ๖.๑ การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณหรือเครื่องใช
ตาง ๆ ดวยโลหะหรือแร 

๕๐๐ 

 ๖.๒ การถลุง  การหลอมหรือหลอโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการท่ีไดรับ
ใบอนุญาตใน  ๖.๑ 

 

  ก. ประเภทโรงงาน ๑๐,๐๐๐ 

  ข. ประเภทราน ๕,๐๐๐ 

 ๖.๓ การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะดวย
เครื่องจักรหรือกาซ  ไฟฟา  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๖.๑ 

๕๐๐ 

 ๖.๔ การเคลือบ  ชุบโลหะดวยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล
หรือโลหะอ่ืนใด  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๖.๑ 

๕๐๐ 

 ๖.๕ การขัด  ลางโลหะดวยเครื่องจักร  หรือสารเคมี  วิธีอ่ืนใด  ยกเวน

กิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๖.๑ 

๕๐๐ 

 ๖.๖ การทําเหมืองแร  สะสม  แยก  คัดเลือกหรือลางแร ๑๐,๐๐๐ 

๗ กิจการท่ีเก่ียวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล   

 ๗.๑ การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือการพนสารกันสนิม 

ยานยนต 

๕๐๐ 

 ๗.๒ การผลิตยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล ๕๐๐ 

 ๗.๓ การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  ระบบไฟฟา  ระบบ
ปรับอากาศ  หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต  
เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

๕๐๐ 
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 ๗.๔ การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล   

ซ่ึงมีไวบริการหรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอม

หรือปรับปรุงยานยนตเครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย 

๕๐๐ 

 ๗.๕ การลาง  ขัดสี  เคลือบสีหรืออัดฉีดยานยนต ๕๐๐ 

 ๗.๖ การผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่ ๕๐๐ 

 ๗.๗ การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางยานยนตหรือตั้งศูนยถวงลอ ๕๐๐ 

 ๗.๘ การผลิต  ซอม  ประกอบหรืออัดผาเบรก  ผาคลัตช ๕๐๐ 

 ๗.๙ การสะสม  การซอมเครื่องกล  เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณท่ีเปน

สวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกลเกา 

๕๐๐ 

๘ กิจการท่ีเก่ียวกับไม   

 ๘.๑ การผลิตไมขีดไฟ ๑,๐๐๐ 

 ๘.๒ การเลื่อย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําค้ิว  หรือตัดไมดวย

เครื่องจักร 

๑,๐๐๐ 

 ๘.๓ การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงาหรือสี  แตงสําเร็จสิ่งของเครื่องใช

หรือผลิตภัณฑจากไม  หวาย  ชานออย 

๑,๐๐๐ 

 ๘.๔ การอบไม ๑,๐๐๐ 

 ๘.๕ การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป ๑,๐๐๐ 

 ๘.๖ การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนหรือผลิตภัณฑอ่ืนใดดวย

กระดาษ 

๕๐๐ 

 ๘.๗ การผลิตกระดาษชนิดตาง  ๆ ๕๐๐ 

 ๘.๘ การเผาถานหรือสะสมถาน  

  ก. ไมเกิน  ๑,๐๐๐  กิโลกรัม ๕๐๐ 

  ข. ตั้งแต  ๑,๐๐๐  กิโลกรัมข้ึนไป ๑,๐๐๐ 

๙ กิจการท่ีเก่ียวกับการบริการ   

 ๙.๑ การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพเวนแตเปนการใหบริการใน

สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

๑,๐๐๐ 

 ๙.๒ การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด   ๑,๐๐๐ 

 ๙.๓ การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการท่ี

ไดรับอนุญาตใน  ๙.๑  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย

สถานพยาบาล   

๑,๐๐๐ 

 ๙.๔ การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวน

แตเปนการใหบริการท่ีไดรับอนุญาตใน  ๙.๑  หรือใน

สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล   

๑,๐๐๐ 
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 ๙.๕ การประกอบกิจการโรงแรม  สถานท่ีพักท่ีมิใชโรงแรมท่ีจัดไวเพ่ือ

ใหบริการพักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมี

คาตอบแทนหรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

๑,๐๐๐ 

 ๙.๖ การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชาหรือหอง

แบงเชาหรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน   

๕๐๐ 

 ๙.๗ การประกอบกิจการโรงมหรสพ ๑,๐๐๐ 

 ๙.๘ การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง   

ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  หรือการแสดงอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

๕๐๐ 

 ๙.๙ การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอ่ืน ๆ  ในทํานอง

เดียวกัน  เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับอนุญาตใน  ๙.๑ 

๑,๐๐๐ 

 ๙.๑๐ การประกอบกิจการการเลน  สเกตหรือโรลเลอรเบลด 

หรือการเลนอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

๑,๐๐๐ 

 ๙.๑๑ การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยู

ในบังคับตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

๕๐๐ 

 ๙.๑๒ การประกอบกิจการสถานท่ีออกกําลังกาย ๕๐๐ 

 ๙.๑๓ การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก ๕๐๐ 

 ๙.๑๔ การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวลิ่งหรือตูเกม ๑,๐๐๐ 

 ๙.๑๕ การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร ๕๐๐ 

 ๙.๑๖ การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสนามฝกกอลฟ ๑,๐๐๐ 

 ๙.๑๗ การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย   

การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร  หรือสิ่งแวดลอม 

๑,๐๐๐ 

 ๙.๑๘ การประกอบกิจการสักผิวหนังหรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของ

รางกาย 

๕๐๐ 

 ๙.๑๙ การประกอบกิจการใหบริหารเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบานของ

ผูรับบริการ 

๕๐๐ 

 ๙.๒๐ การประกอบกิจการใหบริการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบานของ

ผูรับบริการ 

๕๐๐ 

 ๙.๒๑ การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเลี้ยง 

หรือรับฝากสัตวชั่วคราว 

๕๐๐ 
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๑๐ กิจการท่ีเก่ียวกับสิ่งทอ   

 ๑๐.๑ การปนดาย  กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักรหรือการทอผาดวย

ก่ีกระตุก 

๑๐๐ - ๕๐๐ 

 ๑๐.๒ การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  นุนหรือใยสังเคราะห ๕๐๐ 

 ๑๐.๓ การปนฝาย  นุน  ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร ๕๐๐ 

 ๑๐.๔ การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ  ดวยเครื่องจักร ๕๐๐ 

 ๑๐.๕ การเย็บผา  ปกผาหรือสิ่งทออ่ืนๆดวยเครื่องจักร ๕๐๐ 

 ๑๐.๖ การพิมพผาและสิ่งทออ่ืน ๆ ๕๐๐ 

 ๑๐.๗ การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร ๕๐๐ 

 ๑๐.๘ การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืน ๆ ๕๐๐ 

๑๑ กิจการท่ีเก่ียวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง   

 ๑๑.๑ การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา ๕๐๐ 

 ๑๑.๒ การระเบิด  โม  บดหรือยอยหินดวยเครื่องจักร ๑๐,๐๐๐ 

 ๑๑.๓ การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ดวยซีเมนต   

หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

๕๐๐ 

 ๑๑.๔ การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสรางรวมท้ัง
การขุด  ตัก  ดูด  โม  บด  หรือยอยดวยเครื่องจักรยกเวน

กิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๑๑.๒ 

๑,๐๐๐ 

 ๑๑.๕ การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุท่ี

คลายคลึง 

๑,๐๐๐ 

 ๑๑.๖ การเลื่อย  ตัด  หรือประดิษฐหินเปนสิ่งของ  เครื่องใช 
หรือผลิตภัณฑตาง ๆ 

๕๐๐ 

 ๑๑.๗ การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผา
หินปูน 

๕๐๐ 

 ๑๑.๘ การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบ 
หรือสวนผสม 

๕๐๐ 

 ๑๑.๙ การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว ๕๐๐ 

 ๑๑.๑๐ การผลิตกระดาษทรายหรือผาทราย ๕๐๐ 

 ๑๑.๑๑ การผลิตภัณฑใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว ๕๐๐ 

 ๑๑.๑๒ การลาง  การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แกว  
หินหรือวัตถุอ่ืนใด  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๖.๕ 

๕๐๐ 

๑๒ กิจการท่ีเก่ียวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคกและสารเคมีตาง ๆ   

 ๑๒.๑ การผลิต  สะสม  บรรจุหรือขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ

หรือสารตัวทําละลาย 

๑,๐๐๐ 

 ๑๒.๒ การผลิต  สะสม  บรรจุหรือขนสงกาซ ๑,๐๐๐ 
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 ๑๒.๓ การผลิต  สะสม  กลั่น  หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม 

  ก.  คลังน้ํามัน ๕,๐๐๐ 

  ข.  สถานท่ีจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิง 
มีหัวจายไมเกิน  ๔  หัว 

มีหัวจายมากกวา  ๔  หัวข้ึนไป 

๑,๐๐๐ 

  ค.  สถานท่ีจําหนายบรรจุถังหรือตูหยอดเหรียญ ๕๐๐ 

  ง.  สถานท่ีจําหนายปลีกบรรจุขวด ๓๐๐ 

 ๑๒.๔ การผลิต  สะสมหรือขนสงถานหิน  ถานโคก ๑,๐๐๐ 

 ๑๒.๕ การพนสี  ยกเวนกิจการท่ีไดรับอนุญาตใน  ๗.๑ ๑,๐๐๐ 

 ๑๒.๖ การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก  
เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

๑,๐๐๐ 

 ๑๒.๗ การโม  สะสมหรือบดชัน ๑,๐๐๐ 

 ๑๒.๘ การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี ๑,๐๐๐ 

 ๑๒.๙ การผลิต  การลางฟลม  รูปถายหรือฟลมภาพยนตร  

  ก. การผลิต ๑,๐๐๐ 

  ข. การลางฟลมถายรูป ๑,๐๐๐ 

  ค. การลางฟลมภาพยนตร ๑,๐๐๐ 

 ๑๒.๑๐ การเคลือบ  ชุบ  วัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  
หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

๑,๐๐๐ 

 ๑๒.๑๑ การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลทหรือวัตถุท่ี
คลายคลึง 

๑,๐๐๐ 

 ๑๒.๑๒ การผลิตหรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง ๑,๐๐๐ 

 ๑๒.๑๓ การผลิตน้ําแข็งแหง ๑,๐๐๐ 

 ๑๒.๑๔ การผลิต  สะสม  ขนสงดอกไมเพลิงหรือสารเคมีอันเปน
สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 

๕๐๐ 

 ๑๒.๑๕ การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา ๕๐๐ 

 ๑๒.๑๖ การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืช 
หรือพาหะนําโรค 

๕๐๐ 

 ๑๒.๑๗ การผลิต  สะสมหรือบรรจุกาว ๕๐๐ 

๑๓ กิจการอ่ืน ๆ   

 ๑๓.๑ การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันดวย
เครื่องจักร 

๕๐๐ 

 ๑๓.๒ การผลิต  การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสหรืออุปกรณไฟฟา 

๕๐๐ 
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 ๑๓.๓ การผลิตเทียนหรือเทียนไขหรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๕๐๐ 

 ๑๓.๔ การพิมพแบบ  พิมพเขียวหรือการถายเอกสาร ๕๐๐ 

 ๑๓.๕ การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช  

  ก. ต่ํากวา  ๑๐๐  ตารางวา ๕๐๐ 

  ข. ตั้งแต  ๑๐๐ - ๔๐๐  ตารางวา ๑,๐๐๐ 

  ค. ตั้งแต  ๔๐๐  ตารางวาข้ึนไป ๒,๐๐๐ 

 ๑๓.๖ การประกอบกิจการโกดังสินคา ๑,๐๐๐ 

 ๑๓.๗ การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลวเพ่ือนําไปใชใหม

หรือแปรสภาพเปนผลิตภัณฑใหม 

๕๐๐ 

 ๑๓.๘ การพิมพ  เขียน  พนส ี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ ๕๐๐ 

 ๑๓.๙ การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา 

หรือแพปลา 

๑,๐๐๐ 

 ๑๓.๑๐ การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

 ๑๓.๑๑ การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลงหรือสัตว 

พาหะนําโรค 

๕๐๐ 

 ๑๓.๑๒ การผลิตสิ่งของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑจากยาง ๕๐๐ 

 ๑๓.๑๓ การผลิต  สะสมหรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล ๕๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง
	เรื่อง   กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
	พ.ศ.  ๒๕๖๐


