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ขอบังคับตาํบล 
เร่ือง  การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

พุทธศักราช ๒๕๓๙๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๗, ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และมาตรา ๓๒, ๖๓ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ องคการบริหารสวนตําบลจึงออกขอบังคับตําบลปาคลอก โดยความเห็นชอบของ
สภาองคการบริหารสวนตําบลปาคลอก และนายอําเภอถลาง ดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับตําบลปาคลอก เร่ือง ควบคุมกิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๓๙” 
 
ขอ ๒  ขอบังคับตําบลปาคลอกนี้ ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลปา

คลอก เมื่อไดประกาศไวโดยเปดเผย ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลแหงทองที่แลวเจ็ดวัน 
 
ขอ ๓  ในขอบังคับตําบลปาคลอกนี้ 
“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งให

ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งตามขอบังคับนี้ หมายความวา 
สาธารณสุขอําเภอและหัวหนาสถานีอนามัยแหงทองที่รับผิดชอบ 

 
ขอ ๔  ในขอบังคับตําบลปาคลอกนี้ ใหกิจการประเภทตาง ๆ ดังตอไปนี้ เปน

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 
๑. กิจการที่เก่ียวกับการเลี้ยงสัตว 

(๑) การเลี้ยงสัตวบก สัตวปก สัตวน้ํา สัตวเล้ือยคลานหรือแมลง 
(๒) การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอาน้ํานม 
(๓) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ

ทํานองเดียวกันเพื่อใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนี้ ทั้งนี้ จะมีการเรียกเก็บคาดู
หรือคาบริการ ไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

๒. กิจการที่เก่ียวกับสัตวและผลิตภัณฑ 
(๑) การฆาสัตว ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด

และการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(๒) การฟอกหนังสัตว ขนสัตว การสะสมหนังสัตว ขนสัตวที่ยังมิไดฟอก 
(๓) การสะสมเขาสัตว กระดูกสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 
(๔) การเคี่ยวหนังสัตว เอ็นสัตว ไขสัตว 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๒/ตอนที่ ๑๒๖ ง/หนา ๒๒/๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕) การตม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุง ยกเวนใน
สถานที่จําหนายอาหารการเรขายและการขายในตลาด 

(๖) การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืนๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว 
เขาสัตว หนังสัตว ขนสัตว หรือสวนอื่น ๆ ของสัตว 

(๗) การผลิต การโม การปน การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือการ
กระทําอ่ืนใดตอสัตวหรือพืช หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวของพืช เพ่ือเปนอาหารสัตว 

(๘) การสะสมหรือการลางครั่ง 
๓. กิจการที่เก่ียวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม 

(๑) การผลิตเนย เนยเทียม 
(๒) การผลิตกะป น้ําพริกแกง น้ําพริกเผา น้ําปลา น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา 

เตาเจี้ยว ซีอ้ิว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
(๓) การผลิต การหมัก การสะสมปลารา ปลาเจา กุงเจา ยกเวนการผลิตเพื่อ

บริโภคในครัวเรือน 
(๔) การตากเนื้อสัตว การผลิตเนื้อสัตวเค็ม การเคี่ยวมันกุง ยกเวนการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(๕) การนึ่ง การตม การเคี่ยว การตาก การอบ หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิต

อาหารจากสัตว พืช ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาดและการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน 

(๖) การเคี่ยวมันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไสกรอก หมูตั้ง ยกเวนใน
สถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

(๗) การผลิตเสนหมี่ ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู วุนเสน เก้ียมอี๋ 
(๘) การผลิตแบะแซ 
(๙) การผลิตอาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอื่นใด 
(๑๐) การประกอบกิจการการทําขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ 
(๑๑) การแกะ การลางสัตวน้ํา ที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น ยกเวน

การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
(๑๒) การผลิตน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําถ่ัวเหลือง เครื่องดื่มชนิดตาง 

ๆ บรรจุกระปอง ขวดหรือภาชนะอื่นใด ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
(๑๓) การผลิต การแบงบรรจุน้ําตาล 
(๑๔) การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว 
(๑๕) การผลิต การแบงบรรจุเอททิลแอลกอฮอล สุรา เบียร น้ําสมสายชู  
(๑๖) การคั่วกาแฟ 
(๑๗) การผลิตลูกช้ินดวยเครื่องจักร 
(๑๘) การผลิตผงชูรส 
(๑๙) การผลิตน้ํากล่ัน น้ําบริโภค 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒๐) การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม หรือพืชอยางอ่ืน ยกเวนการผลิต
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

(๒๑) การผลิต การบรรจุใบชาแหง ชาผงหรือเคร่ืองดื่มชนิดผงอื่น ๆ 
(๒๒) การผลิตไอศกรีม ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
(๒๓) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนีหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ที่คลายคลึงกัน 
(๒๔) การประกอบกิจการหองเย็น แชแข็งอาหาร 
(๒๕) การผลิตน้ําแข็ง ยกเวนการผลิตเพื่อใชในสถานที่จําหนายอาหาร และ

เพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 
(๒๖) การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต ๕ แรงมาข้ึน

ไป 
๔. กิจการที่เก่ียวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ

ชําระลาง 
(๑) การผลิต การโม การบด การผสม การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 
(๒) การผลิต การบรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอางตาง 

ๆ 
(๓) การผลิตสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี 
(๔) การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป 
(๕) การผลิตสบู ผงซักฟอก ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ 

๕. กิจการที่เก่ียวกับการเกษตร 
(๑) การอัด การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 
(๒) การลาง การอบ การรม การสะสมยางดิบ 
(๓) การผลิตแปงมันสําปะหลัง แปงสาคูหรือแปงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน

ดวยเครื่องจักร 
(๔) การสีขาวดวยเครื่องจักร 
(๕) การผลิตยาสูบ 
(๖) การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดขาวดวยเครื่องจักร 
(๗) การผลิต การสะสมปุย 
(๘) การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร 
(๙) การตาก การสะสม หรือการขนถายมันสําปะหลัง 

๖. กิจการที่เก่ียวกับโลหะหรือแร 
(๑) การผลิตโลหะเปนภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณหรือเคร่ืองใช

ตาง ๆ 
(๒) การหลอม การหลอ การถลุง แรหรือโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการใน (๑) 
(๓) การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด การอัด

โลหะดวยเครื่องจักร หรือกาซหรือไฟฟา ยกเวนกิจการใน (๑) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔) การเคลือบ การชุบโลหะดวยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมี่ยม นิเกิลหรือ
โลหะอื่นใด ยกเวนกิจการใน (๑) 

(๕) การขัด การลางโลหะดวยเครื่องจักร สารเคมีหรือวิธีอ่ืนใด ยกเวนกิจการ
ใน (๑) 

(๖) การทําเหมืองแร การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการลางแร 
๗. กิจการเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเคร่ืองกล 

(๑) การตอ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพนสี การพน การกันสนิม
ยานยนต 

(๒) การตั้งศูนยถวงลอ การซอม การปรับแตง ระบบปรับอากาศหรือ
อุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนตเครื่องจักรหรือเคร่ืองกล 

(๓) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเคร่ืองกล ซึ่งมีไว
บริการหรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนตเครื่องจักรหรือ
เครื่องกลดังกลาวดวย 

(๔) การลาง การอัดฉีดยานยนต 
(๕) การผลิต การซอม การอัดแบตเตอรี่ 
(๖) การปะ การเชื่อมยาง 
(๗) การอัดผาเบรค ผาคลัช 

๘. กิจการที่เก่ียวกับไม 
(๑) การผลิตไมขีดไฟ 
(๒) การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดรอง การทําคิ้วหรือ

การตัดไมดวยเครื่องจักร 
(๓) การประดิษฐไมหวายเปนสิ่งของดวยเครื่องจักรหรือการพน การทาสาร

เคลือบเงาสี หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 
(๔) การอบไม 
(๕) การผลิตธูปดวยเครื่องจักร 
(๖) การประดิษฐส่ิงของเครื่องใช เครื่องเขียนดวยกระดาษ 
(๗) การผลิตกระดาษตาง ๆ 
(๘) การเผาถานหรือการสะสมถาน 

๙. กิจการที่เก่ียวกับการบริการ 
(๑) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด 
(๒) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร 
(๓) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 
(๔) การประกอบการกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หองแบงเชา 

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 
(๕) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๖) การจัดใหมีการแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทค คาราโอเกะ 
หรือการแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน 

(๗) การประกอบกิจการสระวายน้ําหรือกิจการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน 
(๘) การจัดใหมีการเลนสเก็ต โดยมีแสงหรือเสียงประกอบหรือการเลนอื่น ๆ 

ในทํานองเดียวกัน 
(๙) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
(๑๐) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก โดยวิธีการควบคุมทาง

โภชนาการ ใหอาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ การบริหารรางกายหรือโดยวิธีอ่ืนใด เวนแตการ
ใหบริการดังกลาวในสถานพยาบาล ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

(๑๑) การประกอบกิจการสวนสนุก ตูเกม 
(๑๒) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข 

วิทยาศาสตร หรือส่ิงแวดลอม 
(๑๓) การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสนามฝกซอมกอลฟ 

๑๐. กิจการที่เก่ียวกับสิ่งทอ 
(๑) การปนดาย การกรอดาย การทอผาดวยเครื่องจักร หรือการทอผาดวย

ก่ีกระตุก ตั้งแต ๕ ก่ีข้ึนไป 
(๒) การสะสมปอ ปาน ฝายหรือนุน 
(๓) การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร 
(๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือส่ิงทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร 
(๕) การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต ๕ เครื่องข้ึนไป 
(๖) การพิมพผา หรือการพิมพบนสิ่งทออื่น ๆ 
(๗) การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 
(๘) การยอม การกัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ 

๑๑. กิจการที่เก่ียวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนตหรือวัตถุที่คลายคลึง 
(๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 
(๒) การระเบิด การโม การปนหินดวยเครื่องจักร 
(๓) การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต หรือวัตถุคลายคลึง 
(๔) การสะสม การผสมซีเมนต หิน ทราย หรือวัตถุคลายคลึง 
(๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจกหรือวัตถุที่คลายคลึง 
(๖) การเลื่อย การตัด การประดิษฐหินเปนสิ่งของตาง ๆ 
(๗) การผลิตชอลค ปูนปาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน 
(๘) การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ที่มีแรใยหินเปนประกอบหรือสวนผสม เชน 

ผาเบรค ผาคลัช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝาเพดาน ทอน้ํา เปนตน 
(๙) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑๐) การผลิตกระดาษทราย 
(๑๑) การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

๑๒. กิจการที่เก่ียวกับปโตรเลียม ถานหิน สารเคม ี
(๑) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกรด ดาง สารออกซิไดสหรือ

สารตัวทําละลาย 
(๒) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกาซ 
(๓) การผลิต การกลั่น การสะสม การขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือ

ผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ 
(๔) การผลิต การสะสม การขนสงถานหิน ถานโคก 
(๕) การพนสี ยกเวนกิจการใน ๗ (๑) 
(๖) การประดิษฐส่ิงของเครื่องใชดวยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด 

เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง 
(๗) การโม การบดชัน 
(๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมส ี
(๙) การผลิต การลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 
(๑๐) การเคลือบ การชุบ วัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือ

วัตถุที่คลายคลึง 
(๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลทหรือวัตถุที่คลายคลึง 
(๑๒) การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
(๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง 
(๑๔) การผลิต การสะสม การขนสงดอกไมเพลิงหรือสารเคมีอันเปน

สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 
(๑๕) การผลิตแชลแลคหรือสารเคลือบเงา 
(๑๖) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงสารจํากัดศัตรูพืชหรือพาหะ

นําโรค 
(๑๗) การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว 

๑๓. กิจการอื่น ๆ 
(๑) การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 
(๒) การผลิต การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส อุปกรณไฟฟา 
(๓) การผลิตเทียน เทียนไข หรือวัตถุที่คลายคลึง 
(๔) การพิมพแบบ พิมพเขียวหรือการถายเอกสาร 
(๕) การสะสมวัตถุหรือส่ิงของที่ชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช 
(๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา 
(๗) การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๘) การพิมพสีลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 
(๙) การกอสราง 

กิจการประเภท ๑. ถาทําตามนัยแหงกฎหมายวาดวยการสวนครัวและเลี้ยงสัตว 
เพ่ือประโยชนแหงครัวเรือนไมอยูในบังคับแหงขอนี้ 

 
ขอ ๕  หามมิใหผูใดประกอบกิจการซึ่งกําหนดใหมีการควบคุมดังไดระบุไวในขอ 

๔ เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน 
 
ขอ ๖  ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการซึ่งใหควบคุม ตองย่ืนเรื่องราวตามแบบ

ที่ไดกําหนดไวตอเจาพนักงานทองถ่ินแหงทองที่ และตองปฏิบัติและจัดสถานที่สําหรับประกอบ
กิจการนั้น ใหเปนไปตามเงื่อนไขอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะ ซึ่งเจาพนักงานทองถ่ินไดกําหนดไวตาม
ควรแกกรณี ดังตอไปนี้ 

(๑) สถานที่นั้นตองตั้งในทําเลซึ่งมีรางระบายน้ํา รับน้ําโสโครกไปใหพนจาก
สถานที่นั้นโดยสะดวก 

(๒) การระบายน้ําและรางระบายน้ํา ตองไมมีลักษณะเปนที่เดือดรอนแกผูใชน้ํา
ในทางน้ําสาธารณะหรือผูอาศัยอยูใกลเคียง 

(๓) เมื่อเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาสถานที่ใดสมควรตองทําพ้ืนดวยวัตถุ
ถาวร เพ่ือปองกันมิใหน้ําซึม ร่ัวไหลหรือขังอยูได หรือเห็นวาควรมีบอพักน้ําโสโครก หรือตองมี
เครื่องระบายน้ํา เครื่องกําจัดน้ําเสีย เครื่องปองกันควัน ฝุนละอองมูลเถา กล่ิน ไอ แสง เสียง หรือ
ส่ิงอ่ืนใดซึ่งอาจเปนเหตุรําคาญแกผูอยูใกลเคียง ผูขอรับใบอนุญาตตองปฏิบัติใหเปนไปตาม
คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

(๔) การกําจัดกากตะกอนที่เกิดจากระบบการกําจัดน้ําโสโครก จะตองปฏิบัติ
คําแนะนําของพนักงานสาธารณสุข และไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถ่ิน 

(๕) ตองใหมีแสงสวางและทางระบายอากาศเพียงพอและตองจัดสถานที่มิให
เปนที่อยูอาศัยของสัตวนําโรคตางๆ 

(๖) ตองจัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอแกกิจการนั้น 
(๗) ตองมีที่รองรับมูลฝอยและส่ิงเปรอะเปอนอันไดสุขลักษณะ 
(๘) ตองมีสวมอันไดสุขลักษณะใหพอกับจํานวนคนที่ทํางานอยูในสถานที่นั้น 

และตองอยูในลักษณะซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 
(๙) สถานที่เล้ียงสัตวตองมีที่ขังและปลอยสัตวกวางขวางพอ 
(๑๐) สถานที่เก่ียวกับการตากหรือผึ่งสินคา ตองมีที่สําหรับตากหรือผึ่งสินคา ซึ่ง

ไมเปนการเดือดรอนรําคาญแกผูอยูใกลเคียงหรือผูสัญจรไปมา ตามที่เจาพนักงานสาธารณสุข
เห็นชอบ 

(๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะ ตามที่เจาพนักงานสาธารณสุข
แนะนํา หรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ิน 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๗  ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจผอนผันผูขอรับใบอนุญาตงดเวนการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอ ๖ เพียงเทาที่เห็นสมควร หรือจะเปลี่ยนแปลงอยางใดเพื่อให
เหมาะสมแกกิจการซึ่งใหควบคุมนั้นก็ได 

 
ขอ ๘  เมื่อเจาพนักงานทองถ่ินไดพิจารณาเห็นวา ผูขอรับใบอนุญาตไดปฏิบัติ

ตามความในขอ ๖ หรือขอ ๗ และการอนุญาตนั้นไมเปนเหตุกระทบกระเทือนถึงสุขภาพของ
ประชาชน ก็ใหออกใบอนุญาตใหตามแบบที่ไดกําหนดไวภายในสิบหาวัน 

 
ขอ ๙  ผูไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการซึ่งใหควบคุม จะตองปฏิบัติตามเงือ่นไข

อันเกี่ยวดวยสุขลักษณะ ดังตอไปนี้ 
(๑) ตองรักษาสถานที่ตามเงื่อนไขที่ไดกําหนดไวในขอ ๗ หรือขอ ๘ ใหอยูใน

ภาวะอันดีเสมอและทําความสะอาดกวาดลางสถานที่ประกอบการคาใหสะอาดทุกวัน 
(๒) ตองประกอบกิจการภายในเขตสถานที่และตามกําหนดวันเวลาที่ไดรับ

อนุญาต 
(๓) ตองรักษาเครื่องมือเครื่องใชในการประกอบการทุกอยางใหสะอาดอยูเสมอ 

ถาเศษวัตถุหรือวัตถุแหงกิจการนั้นจักใชเปนอาหาร ตองปองกันวัตถุนั้นใหพนจากฝุน ละออง 
แมลงวันและสัตวอ่ืน ๆ 

(๔) ตองรักษาสถานที่อยาใหเปนที่เพาะพันธุแมลงวัน ยุงหรือสัตวนําโรคอื่น ๆ 
(๕) ถาจะเปล่ียนแปลงแกไขเพ่ิมเติมสถานที่ ตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงาน

ทองถ่ินกอน 
(๖) ตองปฏิบัติการทุกอยางเพื่อใหไดสุขลักษณะ ตามคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุข หรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ิน 
(๗) ตองยอมใหเจาพนักงานทองถ่ินหรือเจาพนักงานสาธารณสุข หรือผูไดรับ

มอบหมายเขาตรวจสอบที่ เครื่องมือ เครื่องใช ตลอดจนวิธีการประกอบกิจการนั้นไดในเวลาอัน
สมควร เมื่อไดรับแจงความประสงคใหทราบแลว 

 
ขอ ๑๐  ใหเจาพนักงานทองถ่ินเรียกเก็บคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ให

ประกอบกิจการตามอัตราทายขอบังคับตําบลปาคลอกนี้ ใบอนุญาตฉบับหนึ่งใหใชสําหรับกิจการ
ประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว ถาประกอบกิจการซึ่งใหควบคุมหลายประเภทในขณะ
และสถานที่เดียวกันใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมในประเภทที่มีอัตราสูงเต็มอัตราแตประเภทเดียว 
ประเภทอื่นใหเก็บเพียงกึ่งอัตรา 

 
ขอ ๑๑  ผูใดประกอบกิจการประเภทหนึ่งประเภทใด ซึ่งไดกําหนดใหควบคุม

ตามขอ ๔ โดยไมไดรับอนุญาตมีความผิด ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 
ขอ ๑๒  ผูรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการ ซึ่งใหควบคุมตามขอบังคับตําบลปา

คลอกนี้ ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขซึ่งกําหนดไวในขอ ๙ หรือตามเงื่อนไขโดยเฉพาะ ซึ่งเจาพนักงาน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ทองถ่ินผูออกใบอนุญาตกําหนดใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ มีความผิดตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และเจาพนักงานทองถ่ินอาจสั่งพักใช หรือเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได 

 
ขอ ๑๓  บรรดาใบอนุญาตกิจการซึ่งเปนอันตรายตอสุขภาพที่ไดออกกอนวันใช

ขอบังคับตําบลปาคลอกนี้ ใหคงใชตอไปจนสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น 
 
ขอ ๑๔  ใหบรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบังคับตําบลปาคลอกนี้ เปน

รายไดขององคการบริหารสวนตําบลแหงทองถ่ิน 
 
ขอ ๑๕  ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลปาคลอกเปนผู

รักษาการใหเปนไปตามขอบังคับตําบลปาคลอกนี้ และใหมีอํานาจออกขอบังคับ หรือระเบียบ
ตามที่เห็นสมควร 

 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ธํารง  คงนาม 

ประธานกรรมการบริหาร 
องคการบริหารสวนตําบลปาคลอก 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

[เอกสารแนบทาย] 
 

๑.  บัญชีอัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ 
 
(ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชขอบังคับตําบลฉบับนี้ คือ เนื่องจากปจจุบันสภาพชุมชน
ของตําบลปาคลอกมีการกระจายความเจริญเปนสวนมาก อีกทั้งยังเปนแหลงทองเที่ยวอีกดวย 
จากเหตุผลดังกลาวทําใหมีปญหาเรื่องการควบคุมสภาพชุมชน ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
สาธารณสุขมากขึ้นเรื่อย ๆ จึงจําเปนตองมีการควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ เพ่ือ
ควบคุมสภาพชุมชนใหถูกสุขลักษณะเหมาะสมกับเมืองทองเที่ยว และสามารถนํารายไดจาก
บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับมอบใหแกองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือนําไปบํารุงพัฒนา
ทองถ่ินใหเจริญยิ่งข้ึนอีกทางหนึ่ง จึงไดตราขอบังคับตําบลปาคลอกฉบับนี้ข้ึนใชบังคับในตําบลปา
คลอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรัลพร/พิมพ 
๑๘ มีนาคม ๒๕๕๑ 

ฐิติพงษ/ตรวจ 
๒๔ มีนาคม ๒๕๕๑ 

 


