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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดอนแกว 
เร่ือง  การควบคุมการประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที ่ ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดอนแกว  วาดวยการควบคุม 
การประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  
แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  
มาตรา  ๖๓  มาตรา   ๖๕  มาตรา  ๗๑  และมาตรา  ๗๓   แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   
พ.ศ.  ๒๕๓๕  และกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการและมาตรการในการควบคุมสถานประกอบ
กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๔๙  องคการบริหารสวนตําบลดอนแกวโดยไดรับความ
เห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลดอนแกว  และนายอําเภอแมริม  จึงตราขอบัญญัติไว
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้ใหเ รียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดอนแกว  เ ร่ือง   
การควบคุมการประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้  ใหใชบังคับในเขตตําบลดอนแกวเมื่อพนกําหนดสิบหาวันนับแตวันที่
ไดประกาศไวโดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลดอนแกว  เปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  กฎ  ขอบังคับ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวใน  
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดอนแกวนี้  ซ่ึงขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ใหเพิ่มเติมอัตราคาธรรมเนียมการประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพในกิจการ
เกี่ยวกับยานยนต  เคร่ืองจักรหรือเครื่องกล  ประเภทกิจการ  การต้ังศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตง  
ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณที่ เปนสวนประกอบของยานยนต เค ร่ืองจักรหรือเค ร่ืองกล   
โดยรายละเอียดใหเปนไปตามบัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๕ ใหยกเลิกอัตราคาธรรมเนียมการประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพในกิจการ

เกี่ยวกับการบริการ  ประเภทการประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  สปา  และ

กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี  ประเภทการผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ  
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และประเภทการผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ  

ทายขอบัญญัติการควบคุมการประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๒)   

พ.ศ.  ๒๕๕๐  โดยใหใชบัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัตินี้แทน   

ขอ ๖ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลดอนแกว  มีอํานาจออกคําส่ัง  ประกาศ   กฎ  

ระเบียบ  ขอบังคับ  และเปนผูรักษาการ  ใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม ทายขอบัญญัติการประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

ลําดับที่ กิจการ 
 

คาธรรมเนียม 
(บาท) 

 กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เคร่ืองจักรหรือเครื่องกล 

ประเภทการตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตง  ระบบปรับอากาศหรือ

อุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนตเคร่ืองจักรหรือเครื่องกล 

ค.  สถานประกอบการ  พื้นที่ตํ่ากวา  ๕๐  ตารางเมตร 

กิจการเกี่ยวกับการบริการ 

ประเภทการประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบสมุนไพร  สปา  

-  พืน้ที่ต้ังแต      ๒๐๐    ตารางเมตรขึ้นไป 

-  พืน้ที่ต้ังแต      ๑๐๐     ตารางเมตร 

-  พืน้ที่ต้ังแต       ๕๐     ตารางเมตร 

-  พืน้ที่ตํ่ากวา     ๕๐     ตารางเมตร 

กิจการเกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคม ี

ประเภทการผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ 

๑.   การผลิต,  บรรจ,ุ  ขนสง 

๒.  การสะสม 

      ๒.๑.   สะสมนอยกวา       ๕๐๐              ลิตร 

      ๒.๒.  ต้ังแต               ๕๐๐ - ๒,๐๐๐     ลิตร 

      ๒.๓.  มากกวา                ๒,๐๐๐           ลิตรข้ึนไป 

 

 

 

๒๐๐ 

 

 

๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

๒๐๐ 

๑๐๐ 

 

 

๓,๐๐๐ 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 
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ลําดับที่ กิจการ 
 

คาธรรมเนียม 
(บาท) 

ประเภท  การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือ

ผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ 

๑.   พื้นทีน่อยกวา             ๑๐๐             ตารางเมตร 

๒.  พื้นที่ต้ังแต           ๑๐๑ - ๓๐๐       ตารางเมตร 

๓.  พื้นที่มากกวา             ๓๐๐            ตารางเมตรขึ้นไป 

 

 

๒,๐๐๐ 

๓,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 
 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

อุบล  ยะไวทย 
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลดอนแกว  ปฏิบัติหนาที่แทน 

นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนแกว 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศข อบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
มาตรา  ๓๒  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   พ.ศ.  ๒๕๓๕  กําหนดใหอํานาจองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินมีอํานาจในการตราขอบัญญัติทองถ่ินมาบังคับใชในเขตพื้นท่ีได  ประกอบกับไดมีการออก
กฎกระทรวง  กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เปนอันตราย 
ตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และประกาศกระทรวงสาธารณสุข   เรื่อง  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ   
(ฉบับท่ี  ๔)  ลงวันท่ี  ๖  ตุลาคม  ๒๕๔๖  ซ่ึงไดกําหนดกิจการตาง  ๆ  ท่ีตองควบคุมเพิ่มเติมขึ้นมาใหมและ
องคการบริหารสวนตําบลดอนแกวไดตราขอบัญญัติวาดวยการควบคุมการประกอบกิจการที่เปนอันตราย 
ตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๔๙  และท่ีแกไขเพิ่มเติมจนถึง  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาบังคับใชในเขตตําบล 
ดอนแกวแลว  แตยังมีขอบกพรองในเรื่องอัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตในกิจการบางประเภท   
ซ่ึงไมสอดคลองกับสภาพพื้นท่ีตําบลดอนแกวในปจจุบัน 

ดังนั้น  เพ่ือควบคุม  กํากับ  ดูแลการประกอบกิจการที่เขาขายเปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 
ในเขตพื้นท่ีตําบลดอนแกว  และปรับปรุงคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตใหมีความเหมาะสมกับสภาพ
พ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลดอนแกว  จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๒  แหงพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ประกอบกับ  มาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 
สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  แกไขเพิ่มเติมจนถึง  (ฉบับท่ี  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ตราขอบัญญัติองคการบริหาร 
สวนตําบลดอนแกว  วาดวยการควบคุมการประกอบกิจการที่ เปนอันตรายตอสุขภาพ  แกไขเพิ่มเติม   
(ฉบับท่ี  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  เพ่ือควบคุม  กํากับดูแลการประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพในเขตตําบล
ดอนแกว  และกําหนดอัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหมีความถูกตองเหมาะสม  ตอไป 


