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ข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบลแม�นาเรือ 
เร่ือง ควบคุมกิจการท่ีเป&นอันตรายต�อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗๑ 

   
 

โดยท่ีเป&นการสมควรตราข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบลแม�นาเรือ ว�าด�วย
กิจการท่ีเป&นอันตรายต�อสุขภาพ 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แห�งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การ

บริหารส�วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหาร
ส�วนตําบล (ฉบับท่ี ๕) ประกอบ มาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ มาตรา 
๖๕ แห�งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค�การบริหารส�วนตําบลแม�นาเรือ โดยความ
เห็นชอบของสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�นาเรือ และโดยความเห็นชอบของนายอําเภอเมือง
พะเยา จึงตราข�อบัญญัติไว� ดังต�อไปน้ี 

 
ข�อ ๑  ข�อบัญญัติน้ี เรียกว�า “ข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบลแม�นาเรือ เร่ือง 

ควบคุมกิจการท่ีเป&นอันตรายต�อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗” 
 
ข�อ ๒  ข�อบัญญัติน้ีให�ใช�บังคับในเขตองค�การบริหารส�วนตําบลแม�นาเรือ นับแต�วัน

ถัดจากวันท่ีได�ประกาศไว�โดยเปDดเผยท่ีสํานักงานองค�การบริหารส�วนตําบลแม�นาเรือแล�วเจ็ดวัน 
 
ข�อ ๓  บรรดาข�อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งอ่ืนใดในส�วนท่ีได�ตราไว�แล�วใน

ข�อบัญญัติน้ี ซึ่งขัดหรือแย�งกับข�อบัญญัติน้ี ให�ใช�ข�อบัญญัติน้ีแทน 
 
ข�อ ๔  ในข�อบัญญัติน้ี 
“ผู�ดําเนินกิจการ” หมายความว�า ผู�เป&นเจ�าของหรือบุคคลท่ีเรียกช่ืออย�างอ่ืนซึ่ง

รับผิดชอบดําเนินการสถานประกอบกิจการน้ัน 
“คนงาน” หมายความว�า ผู�ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 
“มลพิษทางเสียง” หมายความว�า สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการท่ีทําให�มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต�อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
“มลพิษความสั่นสะเทือน” หมายความว�า สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจาก 

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการท่ีทําให�มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต�อสุขภาพ
อนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางอากาศ” หมายความว�า สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบ
กิจการท่ีทําให�มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต�อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางนํ้า” หมายความว�า สภาวะของนํ้าท้ิงอันเกิดจากการประกอบกิจการท่ี
ทําให�มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต�อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๑/ตอนท่ี ๙๘ ง/หน�า ๑๓๙/๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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“อาคาร” หมายความว�า ตึก บ�าน เรือน โรง ร�าน แพ คลังสินค�า สํานักงาน หรือสิ่ง
ท่ีสร�างข้ึนอย�างอ่ืน ซึ่งบุคคลอาจเข�าอยู�หรือเข�าใช�สอยได� 

“การค�า” หมายความว�า การประกอบธุรกิจ การพาณิชย� การอุตสาหกรรม 
การเกษตร การผลิต หรือให�บริการใด ๆ เพ่ือหาประโยชน�อันมีมูลค�า 

“เจ�าพนักงานท�องถ่ิน” หมายความว�า นายกองค�การบริหารส�วนตําบลแม�นาเรือ 
หรือพนักงานเจ�าหน�าท่ีท่ีได�รับการแต�งต้ังจากนายกองค�การบริหารส�วนตําบลแม�นาเรือให�ปฏิบัติ
หน�าท่ีตามข�อบัญญัติน้ี 

“เจ�าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว�า เจ�าพนักงานซึ่งได�รับการแต�งต้ังให�
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 
ข�อ ๕  ให�กิจการประเภทต�าง ๆ ดังต�อไปน้ี เป&นกิจการท่ีต�องมีการควบคุมภายใน

เขตองค�การบริหารส�วนตําบลแม�นาเรือ 
กิจการท่ีเก่ียวกับการเลี้ยงสัตว� 
(๑) การเลี้ยงสัตว�บก สัตว�ปLก สัตว�นํ้า สัตว�เลื้อยคลาน หรือแมลง 
(๒) การเลี้ยงสัตว�เพ่ือรีดเอานํ้านม 
(๓) การประกอบกิจการการเลี้ยงสัตว� รวบรวมสัตว� หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะ

ทํานองเดียวกันเพ่ือให�ประชาชนเข�าชมหรือเพ่ือประโยชน�ของกิจการน้ัน  ท้ังน้ี จะมีการเรียกเก็บค�าดู 
หรือค�าบริการไม�ว�าทางตรงหรือทางอ�อมหรือไม�ก็ตาม 

กิจการท่ีเก่ียวกับสัตว�และผลิตภัณฑ� 
(๔) การฆ�าสัตว� ยกเว�นในสถานท่ีจําหน�ายอาหาร การเร�ขาย การขายในตลาด และ

การฆ�าบริโภคในครัวเรือน 
(๕) การฟอกหนังสัตว� ขนสัตว� การสะสมหนังสัตว� ขนสัตว�ที่ยังมิได�ฟอก 
(๖) การสะสมเขาสัตว� กระดูกสัตว�ที่ยังมิได�แปรรูป 
(๗) การเค่ียวหนังสัตว� เอ็นสัตว� ไขสัตว� 
(๘) การผลิต การโม� การปPน การลด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือ การกระทํา

อ่ืนใดต�อสัตว�หรือพืช หรือส�วนใดของสัตว�หรือพืชเพ่ือเป&นอาหารสัตว� 
(๙) การสะสมหรือล�างคร่ัง 
กิจการท่ีเก่ียวข�องกับอาหาร เคร่ืองด่ืม นํ้าด่ืม 
(๑๐) การผลิตเนย เนยเทียม 
(๑๑) การผลิตกะปD นํ้าพริกแกง นํ้าพริกเผา นํ้าปลา นํ้าเคย นํ้าบูดู ไตปลา เต�าเจ้ียว 

ซีอ้ิว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ ยกเว�นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(๑๒) การผลิต การหมัก การสะสมปลาร�า การเจ�า กุ�งเจ�า ยกเว�นการผลิต เพ่ือ

บริโภคในครัวเรือน 
(๑๓) การตากเน้ือสัตว� การผลิตเน้ือสัตว�เค็ม การเค่ียวมันกุ�ง ยกเว�น การผลิต เพ่ือ

บริโภคในครัวเรือน 
(๑๔) การน่ึง การต�ม การเค่ียว การตาก การทอด หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหาร

จากสัตว� พืช ยกเว�นในสถานท่ีจําหน�ายอาหาร การเร�ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพ่ือบริโภค 
ในครัวเรือน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 
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(๑๕) การเค่ียวนํ้ามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส�กรอก หมูต้ัง ยกเว�นในสถานท่ี
จําหน�ายอาหาร การเร�ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

(๑๖) การผลิตเส�นหม่ี ขนมจีน กRวยเต๋ียว เต�าหู� วุ�นเส�น เก้ียมอ๋ี 
(๑๗) การผลิตอาหารบรรจุกระปTอง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด 
(๑๘) การแกะ การล�างสัตว�นํ้า ท่ีไม�ใช�ส�วนหน่ึงของกิจการห�องเย็น ยกเว�นการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(๑๙) การผลิตนํ้าอัดลม นํ้าหวาน นํ้าโซดา นํ้าถ่ัวเหลือง เคร่ืองด่ืมชนิดต�าง ๆ บรรจุ

กระปTอง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด ยกเว�นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(๒๐) การผลิต การแบ�งบรรจุนํ้าตาล ยกเว�นภายในครอบครัว 
(๒๑) การผลิตผลิตภัณฑ�จากนมวัว 
(๒๒) การผลิต การแบ�งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล� สุรา เบียร� นํ้าส�มสายชู 
(๒๓) การค่ัว บด กาแฟ 
(๒๔) การผลิตลูกช้ินด�วยเคร่ืองจักร 
(๒๕) การผลิตนํ้ากลั่น นํ้าบริโภค ยกเว�นการผลิตโดยกลุ�มภายในหมู�บ�าน/ชุมชน 
(๒๖) การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม� หรือพืชอย�างอ่ืน ยกเว�นการผลิต เพ่ือ

บริโภคในครัวเรือน 
(๒๗) การผลิต การบรรจุใบชาแห�ง ชาผง หรือเคร่ืองด่ืมชนิดผงอ่ืน ๆ ยกเว�นการ

ผลิต โดยกลุ�มส�งเสริมอาชีพหมู�บ�าน/ชุมชน 
(๒๘) การผลิตไอศกรีม ยกเว�นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(๒๙) การผลิตบะหม่ี มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑ�อ่ืน ๆ ท่ีคล�ายคลึงกัน 
(๓๐) การประกอบกิจการห�องเย็น แช�แข็งอาหาร 
(๓๑) การผลิตนํ้าแข็ง ยกเว�นการผลิตเพ่ือใช�ในสถานท่ีจําหน�ายอาหารและเพ่ือการ

บริโภค ในครัวเรือน 
(๓๒) การเก็บ การถนอมอาหารด�วยเคร่ืองจักรท่ีมีกําลังต้ังแต� ๕ แรงม�าข้ึนไป 
กิจการท่ีเก่ียวกับยา เวชภัณฑ� อุปกรณ�การแพทย� เคร่ืองสําอาง ผลิตภัณฑ�ชําระล�าง 
(๓๓) การผลิต การโม� การลด การผสม การบรรจุยาด�วยเคร่ืองจักร 
(๓๔) การผลิต การบรรจุยาสีฟVน แชมพู ผ�าเย็น เคร่ืองสําอางต�าง ๆ 
(๓๕) การผลิตสําลี ผลิตภัณฑ�จากสําลี 
(๓๖) การผลิตผ�าพันแผล ผ�าปDดแผล ผ�าอนามัย ผ�าอ�อมสําเร็จรูป 
(๓๗) การผลิตสบู� ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ�ชําระล�างต�าง ๆ 
กิจการท่ีเก่ียวกับการเกษตร 
(๓๘) การอัด การสกัดเอานํ้ามันจากพืช การสะสม รวบรวมพืชผลนํ้ามัน 
(๓๙) การล�าง การอบ การรม 
(๔๐) การสะสมยางดิบ ยกเว�นเจ�าของสวนยาง 
(๔๑) การผลิตแปWงมันสําปะหลัง แปWงสาคู หรือแปWงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน ด�วย

เคร่ืองจักร 
(๔๒) การสีข�าวด�วยเคร่ืองจักร 
(๔๓) การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข�าวด�วยเคร่ืองจักร 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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(๔๔) การผลิต การสะสมปุTย (เคมี) 
(๔๕) การผลิตใยมะพร�าวหรือวัตถุคล�ายคลึงด�วยเคร่ืองจักร 
(๔๖) การตาก การสะสม หรือการขนถ�ายมันสําปะหลัง 
กิจการท่ีเก่ียวกับโลหะหรือแร� 
(๔๗) การผลิตโลหะเป&นภาชนะ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร อุปกรณ�หรือเคร่ืองใช�ต�าง ๆ 
(๔๘) การหลอม การหล�อ การถลุงแร� หรือโลหะทุกชนิดยกเว�นกิจการในลําดับ ๔๗ 
(๔๙) การกลึง การเจาะ การเช่ือม การตี การตัด การประสาน การรีด การอัดโลหะ 

ด�วยเคร่ืองจักรหรือกXาซหรือไฟฟWา ยกเว�นกิจการในลําดับ ๔๗ 
(๕๐) การเคลือบ การชุบโลหะด�วยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล โลหะอ่ืนใด 

ยกเว�นกิจการในลําดับ ๔๗ 
(๕๑) การขัด การล�างโลหะด�วยเคร่ืองจักร สารเคมี หรือ วิธีอ่ืนใดยกเว�นกิจการ ใน

ลําดับ ๔๗ 
(๕๒) การทําเหมืองแร� การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการล�างแร� 
กิจการเก่ียวกับยานยนต� เคร่ืองจักร หรือเคร่ืองกล 
(๕๓) การต�อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ�นสี การพ�นสารกันสนิมยาน

ยนต� 
(๕๔) การต้ังศูนย�ถ�วงล�อ การซ�อม การปรับแต�ง ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ� ท่ี

เป&นส�วนประกอบของยานยนต� เคร่ืองจักร หรือเคร่ืองกล 
(๕๕) การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต� เคร่ืองจักร หรือเคร่ืองกล ซึ่งมีไว�บริการ

หรือจําหน�ายและในการประกอบธุรกิจน้ัน มีการซ�อมหรือปรับปรุงยานยนต� เคร่ืองจักร หรือเคร่ืองกล
ดังกล�าวด�วย 

(๕๖) การล�าง การอัดฉีดยานยนต� 
(๕๗) การผลิต การซ�อม การอัดแบตเตอร่ี 
(๕๘) การปะ การเช่ือมยาง 
(๕๙) การอัดผ�าเบรก ผ�าคลัตช� 
กิจการท่ีเก่ียวกับไม� 
(๖๐) การผลิตไม�ขีดไฟ 
(๖๑) การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดร�อง การทําค้ิว หรือการ

ตัดไม�ด�วยเคร่ืองจักร 
(๖๒) การประดิษฐ�ไม� หวาย เป&นสิ่งของด�วยเคร่ืองจักร หรือการพ�น ทาสารเคลือบ

เงาสี หรือการแต�งสําเร็จผลิตภัณฑ�จากไม�หรือหวาย 
(๖๓) การอบไม� 
(๖๔) การผลิตธูปด�วยเคร่ืองจักร 
(๖๕) การประดิษฐ�สิ่งของ เคร่ืองใช� เคร่ืองเขียนด�วยกระดาษ 
(๖๖) การผลิตกระดาษต�าง ๆ 
(๖๗) การเผาถ�าน หรือการสะสมถ�าน 
กิจการท่ีเก่ียวกับการบริการ 
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(๖๘) การประกอบกิจการสปา เพ่ือสุขภาพ เว�นแต�เป&นการให�บริการสถานพยาบาล
ตามกฎหมายว�าด�วยสถานพยาบาล 

(๖๙) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด 
(๗๐) การประกอบกิจการสถานท่ีอาบนํ้า อบไอนํ้า อบสมุนไพร 
(๗๑) การประกอบกิจการสระว�ายนํ้า หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
(๗๒) การจัดให�มีการเล�นสเก็ต โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ หรือการเล�นอ่ืน ๆ ใน

ทํานองเดียวกัน 
(๗๓) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน 
(๗๔) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให�เช�า ห�องเช�า ห�องแบ�งเช�า หรือกิจการ

อ่ืนในทํานองเดียวกัน 
(๗๕) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
(๗๖) การจัดให�มีการแสดงดนตรีเต�นรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ หรือ

การแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
(๗๗) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต�งผม เว�นแต�กิจการท่ีอยู�ในบังคับ ตาม

กฎหมายว�าด�วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
(๗๘) การประกอบกิจการ ให�บริการควบคุมนํ้าหนัก โดยวิธีการควบคุมทาง

โภชนาการ ให�อาหารท่ีมีวัตถุประสงค�พิเศษ การบริหารร�างกาย หรือโดยวิธีอ่ืนใดเว�นแต�การให�บริการ
ดังกล�าว ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว�าด�วยสถานพยาบาล 

(๗๙) การประกอบกิจการสวนสนุก ตู�เกม 
(๘๐) การประกอบกิจการห�องปฏิบัติการทางการแพทย�  การสาธารณสุข 

วิทยาศาสตร� หรือสิ่งแวดล�อม 
(๘๑) การประกอบกิจการสนามกอล�ฟ หรือสนามฝ[กซ�อมกอล�ฟ 
(๘๒) การสักผิวหนัง การเจาะหูหรือการเจาะอวัยวะอ่ืน 
กิจการท่ีเก่ียวกับสิ่งทอ 
(๘๓) การปV\นด�าย การกรอด�าย การทอผ�าด�วยเคร่ืองจักร หรือการทอผ�าด�วยก่ี

กระตุก ต้ังแต� ๕ ก่ีขึ้นไป ยกเว�นกลุ�มอาชีพหมู�บ�าน/ชุมชน 
(๘๔) การสะสมปอ ปPาน ฝWาย หรือนุ�น 
(๘๕) การปV\นฝWาย หรือนุ�น ด�วยเคร่ืองจักร 
(๘๖) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด�วยเคร่ืองจักร 
(๘๗) การเย็บผ�าด�วยเคร่ืองจักร ต้ังแต� ๕ เคร่ืองข้ึนไป ยกเว�นกลุ�มอาชีพหมู�บ�าน/

ชุมชน 
(๘๘) การพิมพ�ผ�า หรือการพิมพ�บนสิ่งทอต�าง ๆ 
(๘๙) การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผ�า ด�วยเคร่ืองจักร 
(๙๐) การย�อม การกัดสีผ�า หรือสิ่งทออ่ืน ๆ 
กิจการท่ีเก่ียวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต� หรือวัตถุที่คล�ายคลึง 
(๙๑) การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑ�ดินเผา 
(๙๒) การระเบิด การโม� การปPนหินด�วยเคร่ืองจักร การขุด การตักดินด�วยเคร่ืองจักร 
(๙๓) การผลิตเคร่ืองใช�ด�วยซีเมนต�หรือวัตถุที่คล�ายคลึง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 
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(๙๔) การสะสม การผสมซีเมนต� หิน ทราย หรือวัตถุที่คล�ายคลึง 
(๙๕) การเจียระไนเพชร พลอย หินกระจก หรือวัตถุท่ีคล�ายคลึง ยกเว�นกลุ�มอาชีพ

หมู�บ�าน/ชุมชน 
(๙๖) การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐ�หินเป&นสิ่งของต�าง ๆ 
(๙๗) การผลิตชอล�ก ปูนปลาสเตอร� ปูนขาวดินสอพอง หรือการเผาหินปูน 
(๙๘) การผลิตภัณฑ�ต�าง ๆ ท่ีมีแร�ใยหินเป&นส�วนประกอบ หรือส�วนผสม เช�น ผ�า

เบรก ผ�าคลัตช� กระเบ้ืองมุงหลังคา กระเบ้ืองยาง ฝWา เพดาน ท�อนํ้า เป&นต�น 
(๙๙) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑ�แก�ว 
(๑๐๐) การผลิตกระดาษทราย 
(๑๐๑) การผลิตใยแก�ว หรือผลิตภัณฑ�จากใยแก�ว 
กิจการท่ีเก่ียวกับปDโตรเลียม ถ�านหิน สารเคมี 
(๑๐๒) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส�งกรด ด�าง สารออกซิไดซ� หรือ สาร

ตัวทําละลาย 
(๑๐๓) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส�งกXาซหรือแกXส 
(๑๐๔) การผลิต การกลั่น การสะสม การขนส�งนํ้ามันปDโตรเลียม หรือผลิตภัณฑ� 

ปDโตรเลียมต�าง ๆ 
(๑๐๕) การผลิต การสะสม การขนส�งถ�านหิน ถ�านโค�ก 
(๑๐๖) การพ�นสี ยกเว�นกิจการใน ๕๓ 
(๑๐๗) การประดิษฐ�สิ่งของเคร่ืองใช�ด�วยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด� เบ

เกอร�ไลท� หรือวัตถุที่คล�ายคลึง 
(๑๐๘) การโม� การบดอัด 
(๑๐๙) การผลิตสี หรือนํ้ามันผสมสี 
(๑๑๐) การเคลือบ การชุบ วัตถุด�วยพลาสติก เซลลูลอยด� เบเกอร�ไลท� หรือวัตถุ ท่ี

คล�ายคลึง 
(๑๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด� เบเกอร�ไลท� หรือวัตถุที่คล�ายคลึง 
(๑๑๒) การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
(๑๑๓) การผลิตนํ้าแข็งแห�ง 
(๑๑๔) การผลิต การสะสม การขนส�งดอกไม�เพลิง หรือสารเคมีอันเป&นส�วนประกอบ

ในการผลิตดอกไม�เพลิง ดินป]น หรือวัตถุท่ีใช�เพ่ือทําหรือเพ่ือการระเบิด 
(๑๑๕) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา 
(๑๑๖) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส�งสารกําจัดศัตรูพืช หรือกําจัดพาหะ

นําโรค หรือสารกําจัดวัชพืช 
(๑๑๗) การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว 
กิจการอ่ืน ๆ 
(๑๑๘) การพิมพ�หนังสือ หรือ สิ่งพิมพ�อ่ืน ท่ีมีลักษณะเดียวกันด�วยเคร่ืองจักร 
(๑๑๙) การผลิต การซ�อมเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส� เคร่ืองไฟฟWา อุปกรณ�อิเล็กทรอนิกส� 

อุปกรณ�ไฟฟWา 
(๑๒๐) การผลิตเทียน เทียนไข หรือวัตถุที่คล�ายคลึง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 
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(๑๒๑) การพิมพ�แบบพิมพ�เขียว หรือการถ�ายเอกสาร 
(๑๒๒) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุด ใช�แล�ว หรือเหลือใช� 
(๑๒๓) การประกอบกิจการโกดังสินค�า ยกเว�นการประกอบกิจการโกดังสินค�าทาง

การเกษตร ได�แก� กระเทียม หอมแดง ข�าว ข�าวโพด ฯลฯ 
(๑๒๔) การล�างขวด ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑ�ที่ใช�แล�ว 
(๑๒๕) การพิมพ�สีลงบนวัตถุที่มิใช�สิ่งทอ 
(๑๒๖) การก�อสร�าง ยกเว�นท่ีอยู�อาศัย 
 
ข�อ ๖  สถานประกอบกิจการท่ีต�องมีการควบคุมตามข�อบัญญัติน้ีท่ีต้ังอยู�ในเขตท่ี

กฎหมายว�าด�วยการผังเมือง หรือกฎหมายว�าด�วยการควบคุมอาคารมีผลใช�บังคับ หรือสถานประกอบ
กิจการใดท่ีเข�าข�ายเป&นโรงงาน หรือมีการประกอบกิจการเก่ียวกับวัตถุอันตราย จะต�องปฏิบัติตาม
กฎหมายว�าด�วยการน้ัน และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข�องด�วย แล�วแต�กรณี 

 
ข�อ ๗  นับแต�วันท่ีข�อบัญญัติน้ีมีผลบังคับใช� ห�ามมิให�บุคคลใดประกอบกิจการตาม

ประเภทท่ีกําหนดไว�ในข�อ ๕ ในลักษณะท่ีเป&นการค�า เว�นแต�จะได�รับใบอนุญาตจากเจ�าพนักงาน
ท�องถ่ินในการออกใบอนุญาต เจ�าพนักงานท�องถ่ินอาจกําหนดเง่ือนไขโดยเฉพาะ ให�ผู�รับใบอนุญาต
ปฏิบัติเพ่ือปWองกันอันตรายต�อสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากท่ีกําหนดไว�โดยท่ัวไปในข�อบัญญัติน้ี
ก็ได� ใบอนุญาตให�ใช�ได�สําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานท่ีแห�งเดียว 

 
ข�อ ๘  ผู�ประกอบกิจการตามประเภทท่ีกําหนดไว�ในข�อ ๕ ท้ังท่ีเป&นการค�าและไม�

เป&นการค�า จะต�องปฏิบัติตามหลักเกณฑ�อันเก่ียวด�วยสุขลักษณะและมาตรการปWองกันอันตรายต�อ
สุขภาพ ดังต�อไปน้ี 

(๑) สถานท่ีประกอบกิจการจะต�องต้ังอยู�ในทําเลท่ีจะทํารางระบายนํ้าโสโครกไปสู� 
ทางระบายนํ้าสาธารณะ หรือระบบบําบัดนํ้าเสียได�โดยสะดวก และการระบายนํ้าโสโครก จะต�องไม�
ทําให�เป&นท่ีเดือดร�อนแก�ผู�อาศัยบริเวณใกล�เคียง 

(๒) เม่ือเจ�าพนักงานเห็นว�าควรจะต�องมีบ�อนํ้าพักนํ้าโสโครกหรือบ�อดักไขมัน เคร่ือง
ปWองกันกลิ่น เสียง ความสะเทือน ฝุPนละออง เขม�า ควัน เถ�า หรือสิ่งใดอันอาจเป&นเหตุรําคาญแก�ผู�อยู�
ใกล�เคียง ผู�ประกอบกิจการจะต�องดําเนินการให�เป&นไปตามคําแนะนําของเจ�าพนักงานสาธารณสุข เจ�า
พนักงานท�องถ่ิน หรือพนักงานเจ�าหน�าท่ี 

(๓) ต�องจัดให�มีที่รองรับขยะมูลฝอย และสิ่งเปรอะเป]_อนท่ีถูกสุขลักษณะให�เพียงพอ 
(๔) ต�องจัดให�มีแสงสว�างและการระบายอากาศท่ีเพียงพอ และต�องจัดสถานท่ีให�

สะอาดมิให�สกปรกรกรุงรังอันอาจจะเป&นท่ีอาศัยของสัตว�นําโรค 
(๕) จะต�องประกอบกิจการภายในเขตสถานท่ีตามท่ีขออนุญาต และตามกําหนดวัน 

และเวลาท่ีขออนุญาต 
(๖) ถ�ามีความประสงค�จะเปลี่ยนแปลง แก�ไข เพ่ิมเติมสถานท่ีประกอบกิจการ 

จะต�องได�รับอนุญาตจากเจ�าพนักงานท�องถ่ินก�อน 
(๗) จะต�องปฏิบัติการทุกอย�าง เพ่ือให�ถูกต�องตามสุขลักษณะ ตามคําแนะนําของ 

เจ�าพนักงานท�องถ่ิน เจ�าพนักงานสาธารณสุข หรือพนักงานเจ�าหน�าท่ี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 
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ข�อ ๙  ผู�ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการการค�าตามข�อ ๕ จะต�องย่ืนคําร�องต�อเจ�า

พนักงานท�องถ่ินตามแบบประกาศท่ีกําหนด 
 
ข�อ ๑๐  ผู�ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการการค�าตามข�อ ๕ จะต�องนําหลักฐาน 

ดังต�อไปน้ีแสดงต�อเจ�าพนักงานท�องถ่ิน 
(๑) บัตรประจําตัวประชาชน/ข�าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(๒) สําเนาทะเบียนบ�าน 
(๓) หนังสือแสดงกรรมสิทธ์ิในอาคารหรือท่ีดินท่ีใช�ประกอบกิจการ ในกรณีท่ีมิได�

เป&นเจ�าของกรรมสิทธ์ิในอาคารหรือท่ีดินท่ีใช�ประกอบกิจการ จะต�องมีหนังสือแสดงความยินยอมของ
เจ�าของอาคารหรือท่ีดินให�ประกอบกิจการตามท่ีขอรับใบอนุญาตได� 

(๔) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง 
(๕) หลักฐานสําคัญอ่ืน ๆ ท่ีเจ�าพนักงานท�องถ่ินเรียกให�นํามาแสดง 
 
ข�อ ๑๑  เจ�าพนักงานท�องถ่ินจะดําเนินการออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจ�งคําสั่ง

ไม�อนุญาตพร�อมด�วยเหตุผลให�ผู�ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการค�าตามข�อ ๗ ทราบภายในสามสิบวัน 
นับแต�วันท่ีได�รับคําขอตามข�อ ๙ และหลักฐานตามข�อ ๑๐ ถูกต�องครบถ�วนแล�ว 

ในกรณีท่ีมีเหตุอันจําเป&น เจ�าพนักงานท�องถ่ินไม�อาจดําเนินการได�ภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง สามารถขยายเวลาออกไปได�อีกสองคร้ัง คร้ังละไม�เกินสิบห�าวัน โดยจะมี
หนังสือแจ�งขยายเวลาและเหตุจําเป&นแต�ละคร้ังให�ผู�ขออนุญาตทราบก�อนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรค
หน่ึง หรือตามท่ีได�ขยายเวลาไว�แล�วน้ัน ผู�ได�รับการอนุญาตต�องมารับใบอนุญาตภายใน ๑๕ วัน นับแต�
วันท่ีได�รับหนังสือแจ�งการอนุญาตจากเจ�าพนักงานท�องถ่ิน หากไม�มารับภายในกําหนดเวลาดังกล�าว
โดยไม�มีเหตุอันสมควร ให�ถือว�าสละสิทธ์ิ 

 
ข�อ ๑๒  ใบอนุญาตให�มีอายุหน่ึงปLนับแต�วันท่ีออกใบอนุญาต และให�ใช�ได�เพียงใน

เขตอํานาจขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�นาเรือเท�าน้ัน 
 
ข�อ ๑๓  ผู�ได�รับใบอนุญาตประกอบกิจการค�าประเภทใดท่ีประสงค�จะขอต�ออายุ

ใบอนุญาตประกอบกิจการค�าน้ันต�อไป จะต�องย่ืนคําขอต�อใบอนุญาตตามแบบท่ีประกาศกําหนด 
ภายในกําหนดสามสิบวันก�อนสิ้นอายุใบอนุญาต 

 
ข�อ ๑๔  ผู�ท่ีได�รับใบอนุญาตตามข�อ ๑๒ และผู�ขอต�ออายุใบอนุญาตตามข�อ ๑๓ 

จะต�องชําระค�าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตต�อเจ�าพนักงานท�องถ่ินตามอัตราท่ีกําหนดไว�ใน
ข�อบัญญัติน้ี ในวันท่ีมารับใบอนุญาตหรือวันท่ีมาย่ืนคําขอต�อใบอนุญาตแล�วแต�กรณี 

ผู�ประกอบกิจการค�ารายใดไม�ชําระค�าธรรมเนียมตามกําหนดเวลาในวรรคหน่ึง 
จะต�องชําระค�าปรับเพ่ิมข้ึนอีกร�อยละย่ีสิบของจํานวนค�าธรรมเนียมท่ีค�างชําระ เว�นแต�จะได�บอกเลิก
การดําเนินการก�อนถึงกําหนดการเสียค�าธรรมเนียมตามข�อบัญญัติน้ี 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 
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ข�อ ๑๕  ผู� ท่ีได�รับใบอนุญาตประกอบกิจการค�าจะต�องแสดงใบอนุญาตไว�โดย
เปDดเผยและเห็นได�ง�าย ณ สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

 
ข�อ ๑๖  กรณีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ให�ผู� รับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห�าวันนับแต�วันท่ีได�ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย 
หรือชํารุด 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตให�ดําเนินการตามหลักเกณฑ�และวิธีการตามข�อ ๙ และ
ข�อ ๑๐ โดยอนุโลม และให�ใช�ใบแทนใบอนุญาตได�เท�ากับเวลาท่ีเหลือของอายุใบอนุญาตเดิมน้ัน 

 
ข�อ ๑๗  ผู�ท่ีได�รับใบอนุญาตประกอบกิจการค�าใด ไม�ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม�ถูกต�อง 

ตามข�อบัญญั ติ น้ี  หรือตามบทแห�งพระราชบัญญัติ หรือกฎกระทรวงท่ีออกตามความแห�ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเง่ือนไขท่ีกําหนดไว�ในใบอนุญาต เจ�าพนักงาน
ท�องถ่ินมีอํานาจสั่งให�แก�ไข หรือปรับปรุงให�ถูกต�องได� และถ�าผู�ได�รับคําสั่งไม�แก�ไขหรือปรับปรุงภายใน
เวลาท่ีกําหนด ให�เจ�าพนักงานท�องถ่ินมีอํานาจสั่งพักใช�ใบอนุญาตในเวลาท่ีเห็นสมควรแต�ต�องไม�เกิน
สิบห�าวัน 

ในกรณีท่ีผู�ได�รับใบอนุญาตประกอบกิจการค�ารายใดถูกพักใช�ใบอนุญาตต้ังแต�สอง
คร้ังข้ึนไป และมีเหตุท่ีจะต�องถูกสั่งพักใช�ใบอนุญาตอีก หรือต�องคําพิพากษาถึงท่ีสุดว�าได�กระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือการไม�ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม�ถูกต�องตาม
วรรคหน่ึง ก�อให�เกิดอันตรายอย�างร�ายแรงต�อสุขภาพของประชาชน ให�เจ�าพนักงานท�องถ่ินสั่งเพิก
ถอนใบอนุญาต 

 
ข�อ ๑๘  คําสั่งพักใช�ใบอนุญาต และคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให�ทําเป&นหนังสือแจ�ง

ให�ผู�รับใบอนุญาตทราบ ในกรณีท่ีไม�พบผู�รับใบอนุญาต หรือผู�รับใบอนุญาตไม�ยอมรับคําสั่งดังกล�าว 
ให�ส�งคําสั่งโดยทางไปรษณีย�ตอบรับ หรือให�ปDดคําสั่งน้ันไว�ในท่ีเปDดเผยเห็นได�ง�าย ณ ภูมิลําเนาหรือ
สํานักงาน/ท่ีทํางานของผู�รับใบอนุญาต และให�ถือว�าผู�รับใบอนุญาตน้ันได�รับทราบคําสั่งแล�วต้ังแต�
เวลาท่ีคําสั่งไปถึง หรือวันปDดคําสั่ง แล�วแต�กรณี ผู�ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับ
ประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไม�ได� จนกว�าจะพ�นกําหนดหน่ึงปL นับแต�วันท่ีถูกสั่งเพิก
ถอนใบอนุญาต 

 
ข�อ ๑๙  ผู�ใดไม�ปฏิบัติตามหรือฝPาฝ]นข�อบัญญัติน้ี ต�องระวางโทษตามท่ีกําหนดไว�ใน

บทกําหนดโทษแห�งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 
ข�อ ๒๐  ให�นายกองค�การบริหารส�วนตําบลแม�นาเรือ เป&นผู�รักษาการให�เป&นไปตาม

ข�อบัญญัติน้ี และให�มีอํานาจออกประกาศ คําสั่ง ระเบียบข�อบังคับ เพ่ือปฏิบัติการให�เป&นไปตาม
ข�อบัญญัติน้ี 

 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 
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สมบัติ  สมศักด์ิ 
นายกองค�การบริหารส�วนตําบลแม�นาเรือ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 
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[เอกสารแนบท�าย] 
 

๑. คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ ท่ีเป&นอันตรายต�อสุขภาพ (แบบ กอ. ๑) 
๒. ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป&นอันตรายต�อสุขภาพ (แบบ กอ. ๒) 
๓. คําขอต�ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป&นอันตรายต�อสุขภาพ (แบบ กอ. ๓) 
๔. คําขออนุญาตการต�าง ๆ เก่ียวกับการประกอบกิจการท่ีเป&นอันตรายต�อสุขภาพ 

(แบบ กอ. ๔) 
๕. บัญชีอัตราค�าธรรมเนียมต�อท�ายข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบลแม�นาเรือ 

เร่ือง ควบคุมกิจการท่ีเป&นอันตรายต�อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

(ดูข�อมูลจากภาพกฎหมาย) 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผู�จัดทํา 
๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ 

 
กฤษดายุทธ/ผู�ตรวจ 

๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 


