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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองฉิม 

เรื่องกจิการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพ.ศ. ๒๕๖๐ 

----------------------------------------- 

หลักการ 

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ .ศ.๒๕๓๕มาตรา ๓๒ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจ

ออกขอ้กําหนดทอ้งถิ่นเพ่ือกํากับดูแลการประกอบกิจการให้ดําเนนิการตามพระราชบัญญัติ

สาธารณสุขพ.ศ. ๒๕๓๕และประกาศกระทรวงสาธารณสุขเร่ืองกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพ .ศ. 

๒๕๕๘ 

เหตุผล 

เพ่ือเป็นการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเร่ือง

กิจการที่เป็นอันต่อสุขภาพพ .ศ. ๒๕๕๘องค์การบรหิารสว่นตําบล หนองฉิมจึงไดอ้อกขอ้บัญญัติน้ีเพ่ือ

ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพภายในตําบล หนองฉิมซึ่งไดก้ําหนดหลักเกณฑ์วิธกีารเงื่อนไข

ต่างๆตลอดจนค่าธรรมเนียมไว้ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์สภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันและ

เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมและกํากับดูแลให้มคีวามเป็นระเบียบเรียบรอ้ยและปลอดภัยต่อสุขอนามัย

ของประชาชน 

------------------------------------- 
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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองฉิม 

เรื่องกจิการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ---------------------------------  

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขขอ้บัญญัติองค์การบรหิารสว่นตําบล หนองฉิมว่าดว้ยกจิการที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพพ .ศ.๒๕๖๐ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา๗๑แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบล

และองค์การบรหิารสว่นตําบลพ.ศ. ๒๕๓๗ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ

บรหิารสว่นตําบล (ฉบับที่๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับมาตรา๓๒มาตรา๕๔มาตรา๕๕มาตรา๕๘

มาตรา๖๓มาตรา๖๕แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ .ศ. ๒๕๓๕อันเป็นพระราชบัญญัติที่มี

บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสทิธิและเสรีภาพของบุคคลและประกาศกระทรวง

สาธารณสุขเร่ืองกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพ.ศ. ๒๕๕๘ องค์การบรหิารสว่นตําบล หนองฉิมโดย

ความเห็นชอบของสภาองค์การบรหิารสว่นตําบล หนองฉิมและนายอําเภอ เนินสง่าจึงตราข้อบัญญัติไว้

ดังต่อไปนี ้

ข้อ๑ข้อบัญญัติน้ีเรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบรหิารสว่นตําบล หนองฉิม เร่ืองกิจการที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพพ.ศ. ๒๕๖๐” 

ข้อ๒ข้อบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับในเขตองค์การบรหิารสว่นตําบล หนองฉิม ต้ังแต่วันที่ประกาศโดย

เปิดเผยณที่ทําการองค์การบรหิารสว่นตําบลหนองฉิม 

ข้อ๓นับแต่วันที่ข้อบัญญัติน้ีมีผลบังคับใช้ให้ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบรหิารสว่นตําบล หนอง

ฉิมเร่ืองกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพ.ศ.๒๕๔๙บรรดาข้อบัญญัติประกาศระเบียบและคําสั่งอื่นใด

ในสว่นที่ไดต้ราไว้แลว้ในข้อบัญญัติซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัติน้ีให้ใช้ขอ้บัญญัติน้ีแทน 

ข้อ๔ในข้อบัญญัติน้ี 

“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่าองค์การบรหิารสว่นตําบลหนองฉิม 

“ข้อก าหนดของท้องถิ่น” หมายความว่าข้อบัญญัติองค์การบรหิารสว่นตําบลหนองฉิม 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”หมายความว่านายกองค์การบรหิารสว่นตําบลหนองฉิม 

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข ”หมายความว่าเจ้าพนักงานซึ่งไดรั้บการแต่งต้ังจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัตกิารตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ.๒๕๓๕ 

“ผู้ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่าข้าราชการหรือพนักงานสว่นตําบล

องค์การบรหิารสว่นตําบลหนองฉิมที่ไดรั้บการแต่งต้ังจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่าอุจจาระหรือปัสสาวะและหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใดซึ่งเป็นสิ่ง

โสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

มูลฝอย..// 



-๓- 

“มูลฝอย” หมายความว่าเศษกระดาษเศษผ้าเศษอาหารเศษสนิค้าถุงพลาสติกภาชนะที่ใส่

อาหารเถ้ามูลสัตว์หรือซากสัตว์รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนนตลาดที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่น 

“ที่หรือทางสาธารณะ ” หมายความว่าสถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน

สามารถใช้ประโยชน์หรอืใช้สัญจรได้ 

“อาคาร” หมายความว่าตกึบ้านเรือนโรงร้านแพคลังสินค้าสํานักงานหรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่าง

อื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยูห่รือเข้าใช้สอยได้ 

“ตลาด” หมายความว่าสถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมชนเพ่ือจําหน่ายสนิค้าประเภท

สัตว์เนือ้สัตว์ผักผลไม้หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสดประกอบหรือปรุงแล้วหรือของเสยีง่ายทั้งนีไ้มว่่า

จะมีการจําหน่ายสนิค้าประเภทอื่นดว้ยหรือไมก่็ตามและหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้สําหรับให้

ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมชนเพ่ือจําหน่ายสนิค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจําหรือเป็นคร้ังคราวหรือตามวันที่

กําหนด 

“สถานที่จ าหน่ายอาหาร ” หมายความว่าอาคารสถานที่หรือบริเวณใดๆที่มิใช่ที่หรอืทาง

สาธารณะที่จัดไว้เพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบรโิภคได้

ทันทีทั้งน้ีไมว่่าจะเป็นการจําหน่ายโดยจัดให้มบีรเิวณไว้สําหรับการบริโภคณที่น้ันหรือนําไปบริโภคที่อื่น

ก็ตาม 

“สถานที่สะสมอาหาร ” หมายความว่าอาคารสถานที่หรือบริเวณใดๆที่มิใช่ที่หรอืทาง

สาธารณะที่จัดไว้สําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรอืของแห้งหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด

ซึ่งผูซ้ือ้ต้องนําไปทําประกอบหรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง 

ข้อ๕.ให้กิจการประเภทต่างๆดังต่อไปนีเ้ป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องมีการควบคุม

ในเขตองค์การบรหิารสว่นตําบลหนองฉิมตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเร่ืองกิจการที่เป็นอันตราย

ต่อสุขภาพพ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑. กจิการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ 

(๑) การเพาะพันธุ์เลี้ยงและการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด 

(๒) การประกอบกิจการเลี้ยงรวบรวมสัตว์หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดยีวกัน

เพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการน้ันทั้งนีไ้มว่่าจะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการ

ในทางตรงหรือทางอ้อมหรือไมก่็ตาม 

๒. กจิการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 

(๑) การฆ่าหรือชําแหละสัตว์ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหารเร่ขายหรือขายในตลาด 
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 (๒) การหมักฟอกตากหรือสะสมหนังสัตว์ขนสัตว์ 

 (๓) การสะสมเขาสัตว์กระดูกหรือชิ้นสว่นสัตว์ที่ยังมิไดแ้ปรรูป 

(๔) การเคี่ยวหนังเอ็นหรือไขสัตว์ 

(๕) การผลติสิ่งของเครื่องใช้หรอืผลติภัณฑ์อื่นๆจากเปลอืกกระดองกระดูกเขาหนังขนสัตว์หรือ

สว่นอื่นๆของสัตว์ดว้ยการต้มน่ึงตากเผาหรือกรรมวิธีใดๆซึ่งมิใช่เพื่อเป็นอาหาร 

(๖) การผลติโมป่ั่นบดผสมบรรจุสะสมหรือกระทําอื่นใดต่อสัตว์หรือพืชหรือสว่นหน่ึงส่วนใดของ

สัตว์หรือพืชเพ่ือเป็นอาหารสัตว์หรือสว่นประกอบของอาหารสัตว์ 

(๗) การผลติแปรรูปสะสมหรอืลา้งคร่ัง 

๓. กจิการที่เกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่มน้ าดื่มยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหารการเร่ขาย

การขายในตลาดและการผลิตเพื่อบรโิภคในครัวเรอืน 

(๑) การผลติสะสมหรือแบ่งบรรจุนํ้าพริกแกงนํ้าพริกปรุงสําเร็จเต้าเจี้ยวซีอิว้น้ําจิ้มหรอืซอส

ปรุงรสชนิดต่างๆ 

 (๒) การผลติสะสมหรือแบ่งบรรจุอาหารหมักดองจากสัตว์ได้แก่ปลาร้าปลาเจ่ากุ้งเจ่าปลาสม้

ปลาจ่อมแหนมหม่ําไส้กรอกกะปินํ้าปลาหอยดองนํ้าเคยนํ้าบูดูไตปลาหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆที่คล้ายคลึงกัน 

(๓) การผลติสะสมหรือแบ่งบรรจุอาหารหมักดองแชอ่ิ่มจากผักผลไมห้รือพืชอย่างอื่น  (๔) การ

ผลติสะสมหรือแบ่งบรรจุอาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตากบดน่ึงต้มตุ๋นเคี่ยว 

กาวนฉาบทอดอบรมควันปิ้งย่างเผาหรือวิธอีื่นใด 

(๕) การผลติสะสมหรือแบ่งบรรจุลูกชิน้ 

(๖) การผลติสะสมหรือแบ่งบรรจุเสน้หมี่ขนมจีนก๋วยเตีย๋วเต้าฮวยเตา้หู้วุ้นเสน้เกีย้มอีเ๋นือ้สัตว์

เทียมหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆที่คล้ายคลึงกัน 

(๗) การผลติบะหมี่มักกะโรนีสปาเกตตีพ้าสตาหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆที่คล้ายคลึงกัน 

(๘) การผลติขนมปังสดขนมปังแห้งจันอับขนมเปี๊ยะขนมอบอื่นๆ 

(๙) การผลติสะสมหรือแบ่งบรรจุนํ้านมหรือผลิตภัณฑ์จากนํ้านมสัตว์ 

(๑๐) การผลติสะสมหรือแบ่งบรรจุเนยเนยเทียมเนยผสมผลิตภัณฑ์เนยผลติภัณฑ์เนยเทียมและ

ผลติภัณฑ์เนยผสม 

(๑๑) การผลติไอศกรีม 

(๑๒) การคั่วสะสมหรือแบ่งบรรจุกาแฟ 

(๑๓) การผลติสะสมหรือแบ่งบรรจุใบชาแห้งชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผลอื่นๆ 
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(๑๔) การผลติสะสมหรือแบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอลส์ุราเบียร์ไวนนํ้์าส้มสายชูข้าวหมากนํ้าตาล

เมา 

(๑๕) การผลตินํ้ากล่ันนํ้าบริโภคน้ําดื่มจากเครื่องจําหน่ายอัตโนมัติ 

(๑๖) การผลติสะสมแบ่งบรรจุหรือขนสง่นํ้าแข็ง 

(๑๗) การผลติสะสมหรือแบ่งบรรจุนํ้าอัดลมนํ้าหวานนํ้าโซดานํ้าจากพืชผักผลไม้เคร่ืองดื่มชนิด

ต่างๆบรรจุกระป๋องขวดหรือภาชนะอื่นใด 

(๑๘) การผลติสะสมหรือแบ่งบรรจุอาหารบรรจุกระป๋องขวดหรือภาชนะอื่นใด 

(๑๙) การผลติสะสมหรือแบ่งบรรจุผงชูรสหรอืสารปรุงแต่งอาหาร 

(๒๐) การผลติสะสมหรือแบ่งบรรจุนํ้าตาลนํ้าเชื่อม 

(๒๑) การผลติสะสมหรือแบ่งบรรจุแบะแซ 

(๒๒) การแกะตัดแตง่ล้างสัตว์นํ้าที่ไม่ใช่เป็นสว่นหน่ึงของกิจการห้องเย็น 

(๒๓) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร 
(๒๔) การเก็บการถนอมอาหารดว้ยเคร่ืองจักร 

๔. กจิการที่เกี่ยวกับยาเวชภัณฑ์อุปกรณ์การแพทย์เครื่องส าอางผลิตภัณฑ์ท าความ

สะอาด 

(๑) การผลติโมบ่ดผสมหรือบรรจุยา 

(๒) การผลติบรรจุยาสฟัีนแชมพูผ้าเย็นกระดาษเย็นเครื่องสําอางรวมทั้งสบู่ที่ใช้กับร่างกาย  (๓) 

การผลติบรรจุสําลีผลิตภัณฑ์จากสําลี 

(๔) การผลติผ้าพันแผลผา้ปิดแผลผ้าอนามัยผา้อ้อมสําเร็จรูป 

(๕) การผลติผงซักฟอกสบู่นํ้ายาทําความสะอาดหรอืผลติภัณฑ์ทําความสะอาดต่างๆ 

๕. กจิการที่เกี่ยวกับการเกษตร 

(๑)การผลติสะสมหรือแบ่งบรรจุนํ้ามันจากพืช 

(๒) การลา้งอบรมหรือสะสมยางดบิ 

(๓) การผลติหรือแบ่งบรรจุแปูงมันสําปะหลังแปูงสาคูแปูงจากพืชหรือแปูงอื่นๆในทํานอง

เดยีวกัน 

(๔) การสขี้าวนวดขา้วดว้ยเคร่ืองจักรหรือแบ่งบรรจุขา้วดว้ยวิธใีดๆก็ตาม 

(๕) การผลติยาสูบ 

(๖) การขัดกะเทาะหรือบดเมล็ดพืช 

(๗) การผลติสะสมหรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่นําไปผลติปุ๋ย 

 (๘) การผลติเสน้ใยจากพืช 
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(๙) การตากสะสมขนถ่ายผลติผลของมันสําปะหลังข้าวเปลอืกอ้อยข้าวโพด 

๖. กจิการที่เกี่ยวกับโลหะหรอืแร่ 

(๑) การผลติภาชนะเครื่องประดับเครื่องมืออุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่างๆด้วยโลหะหรือแร่ 

(๒)การถลุงแรก่ารหลอมหรือหลอ่โลหะทุกชนิดยกเว้นกิจการที่ไดรั้บใบอนุญาตใน๖ (๑)  

(๓) การกลึงเจาะเช่ือมตตัีดประสานรีดหรืออัดโลหะดว้ยเคร่ืองจักรหรือก๊าซหรือไฟฟูายกเว้น

กิจการที่ไดรั้บใบอนุญาตใน๖ (๑)  

(๔) การเคลอืบชุบโลหะดว้ยตะกั่วสังกะสีดีบุกโครเมียมนิกเกิลหรือโลหะอื่นใดยกเว้นกิจการที่

ได้รับใบอนุญาตใน๖ (๑)  

(๕) การขัดลา้งโลหะดว้ยเคร่ืองจักรหรือสารเคมียกเว้นกิจการที่ไดรั้บใบอนุญาตใน๖ (๑) 

 (๖) การทําเหมืองแร่สะสมแยกคัดเลอืกหรือลา้งแร่ 

๗. กจิการที่เกี่ยวกับยานยนต์เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

(๑) การต่อประกอบเคาะปะผุพ่นสหีรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 

(๒) การผลติยานยนต์เคร่ืองจักรหรือเครื่องกล 

(๓) การซ่อมการปรับแต่งเคร่ืองยนต์เคร่ืองกลระบบไฟฟูาระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ์ที่เป็น

สว่นประกอบของยานยนต์เคร่ืองจักรหรือเครื่องกล 

(๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์เคร่ืองจักรหรือเครื่องกลซึ่งมไีว้บริการหรือจําหน่าย 

และในการประกอบธุรกิจน้ันมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์เคร่ืองจักรหรือเครื่องกลดังกล่าวดว้ย 

(๕) การลา้งขัดสเีคลอืบสหีรืออัดฉีดยานยนต์ 

(๖) การผลติสะสมจําหน่ายซ่อมหรืออัดแบตเตอร่ี 

(๗) การจําหน่ายซ่อมปะเช่ือมยางยานยนต์หรอืต้ังศูนย์ถว่งล้อ 

(๘) การผลติซ่อมประกอบหรืออัดผา้เบรกผ้าคลัตซ์ 

(๙) การสะสมการซ่อมเครื่องกลเครื่องจักรเก่าหรอือุปกรณ์ที่เป็นสว่นประกอบของยานยนต์

เครื่องจักรหรือเครื่องกลเก่า 

๘. กจิการที่เกี่ยวกับไม้หรอืกระดาษ 

(๑) การผลติไมข้ีดไฟ 

(๒) การเลื่อยซอยขัดไสเจาะขุดร่องทําคิว้หรือตัดไมด้ว้ยเคร่ืองจักร 

(๓) การผลติพ่นทาสารเคลอืบเงาหรือสแีตง่สําเร็จสิ่งของเครื่องใช้หรอืผลติภัณฑ์จากไม้หวาย

ชานอ้อย 

(๔) การอบไม้ 

(๕) การผลติสะสมแบ่งบรรจุธูป 
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(๖) การผลติสิ่งของเครื่องใช้เคร่ืองเขียนหรือผลิตภัณฑ์อื่นใดดว้ยกระดาษ 

(๗) การผลติกระดาษชนิดต่างๆ 

(๘) การเผาถ่านหรือการสะสมถา่น 

๙. กจิการที่เกี่ยวกับการบริการ 

(๑) การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพเว้นแตเ่ป็นการให้บรกิารในสถานพยาบาลตาม

กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

(๒) การประกอบกิจการอาบอบนวด 

(๓)การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพเว้นแตเ่ป็นการให้บรกิารที่ไดรั้บใบอนุญาตใน ๙ (๑) 

หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

(๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ําอบไอนํ้าอบสมุนไพรเว้นแตเ่ป็นการให้บรกิารที่ไดรั้บ

อนุญาตใน๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

(๕) การประกอบกิจการโรงแรมสถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพ่ือให้บริการพักช่ัวคราว

สําหรับคนเดนิทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทนหรือกิจการอื่นในทํานองเดยีวกัน 

(๖) การประกอบกิจการหอพักอาคารชุดให้เชา่ห้องเช่าหรือห้องแบ่งเช่าหรือกิจการอื่นใน

ทํานองเดยีวกัน 

(๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

(๘) การจัดให้มมีหรสพการแสดงดนตรีเตน้รํารําวงรองเง็งดสิโกเทกคาราโอเกะหรือตูเ้พลงหรือ

การแสดงอื่นๆในทํานองเดยีวกัน 

(๙) การประกอบกิจการสระว่ายนํ้าหรือกิจการอื่นๆในทํานองเดยีวกันเว้นแตเ่ป็นการให้บรกิาร

ที่ไดรั้บใบอนุญาตใน๙ (๑)  

(๑๐) การประกอบกิจการการเลน่สเกตหรือโรลเลอรเ์บลดหรือการเลน่อื่นๆในทํานองเดยีวกัน 

(๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผมเว้นแตก่ิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่า

ดว้ยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

(๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย 

(๑๓) การประกอบกิจการให้บรกิารควบคุมนํ้าหนัก 

(๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุกโบว์ล่ิงหรือตูเ้กม 

(๑๕) การประกอบกิจการให้บรกิารคอมพิวเตอร์ 

(๑๖) การประกอบกิจการสนามกอลฟ์หรือสนามฝึกซ้อมกอลฟ์ 
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(๑๗) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์การสาธารณสุขวิทยาศาสตร์หรอื

สิ่งแวดล้อม 

(๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนังหรือเจาะส่วนหน่ึงส่วนใดของร่างกาย 

(๑๙) การประกอบกิจการให้บรกิารเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ 

(๒๐) การประกอบกิจการให้บรกิารดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ 

(๒๑) การประกอบกิจการให้บรกิารสปาอาบน้ําตัดขนรับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ช่ัวคราว 

๑๐.กจิการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ 

(๑) การปั่นดา้ยกรอดา้ยทอผ้าดว้ยเคร่ืองจักรหรือทอผ้าดว้ยกี่กระตุก 

(๒) การสะสมปอปุานฝูายนุ่นหรือในสังเคราะห์ 

(๓) การปั่นฝูายนุ่นใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร 

(๔) การทอเสื่อกระสอบพรมหรือสิ่งทออื่นๆดว้ยเคร่ืองจักร 

(๕) การเย็บปักผ้าหรือสิ่งทออื่นๆดว้ยเคร่ืองจักร 

(๖) การพิมพ์ผ้าและส่ิงทออื่นๆ 

(๗) การซักอบรดีหรอือัดกลบีผ้าด้วยเครื่องจักร 

(๘) การย้อมฟอกกัดสผี้าหรือสิ่งทออื่นๆ 

๑๑. กจิการที่เกี่ยวกับหินดินทรายซีเมนต์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

(๑) การผลติภาชนะดนิเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 

(๒) การระเบิดโมบ่ดหรือยอ่ยหินดว้ยเคร่ืองจักร 

(๓)การผลติสิ่งของเครื่องใช้หรอืผลติภัณฑ์อื่นๆดว้ยซเีมนต์หรอืวัตถุที่คล้ายคลึง 

(๔) การสะสมผสมซเีมนต์หินดนิทรายวัสดุก่อสร้างรวมทั้งการขุดตักดูดโม่บดหรอืย่อยด้วย

เครื่องจักรยกเว้นกิจการที่ไดรั้บใบอนุญาตใน๑๑ (๒)  

(๕) การเจียระไนเพชรพลอยหินหรือกระจกหรือวัตถุที่คลา้ยคลึง 

(๖) การเลื่อยตัดหรอืประดิษฐ์หินเป็นส่ิงของเครื่องใช้หรอืผลติภัณฑ์ต่างๆ 

(๗)การผลติชอลก์ปูนปลาสเตอร์ปูนขาวดินสอพองหรือเผาหินปูน 

(๘)การผลติผลติภัณฑ์ต่างๆที่มแีรใ่ยหินเป็นส่วนประกอบหรือสว่นผสม 

(๙) การผลติตัดบดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 

(๑๐) การผลติกระดาษทรายหรือผ้าทราย 

(๑๑) การผลติใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 

(๑๒) การลา้งการขัดดว้ยการพ่นทรายลงบนพ้ืนผิวกระจกแก้วหินหรือวัตถุอื่นใดยกเว้นกิจการ

ที่ไดรั้บใบอนุญาตใน๖ (๕)  
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๑๒. กจิการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียมปิโตรเคมีถ่านหินถ่านโค้กและสารเคมีต่างๆ 

(๑) การผลติสะสมบรรจุหรือขนสง่กรดด่างสารออกซิไดซ์หรอืสารตัวทําละลาย 

(๒) การผลติสะสมบรรจุหรือขนสง่ก๊าซ 

(๓) การผลติสะสมกล่ันหรือขนสง่ปิโตรเลยีมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลยีม 

(๔) การผลติสะสมหรือขนสง่ถ่านหินหรือถ่านโค้ก 

(๕) การพ่นสยีกเว้นกิจการที่ไดรั้บใบอนุญาตใน๗ (๑)  

(๖) การผลติสิ่งของเครื่องใช้หรอืผลติภัณฑ์ด้วยยางเทียมพลาสติกเซลลูลอยดเ์บเกอร์ไลทห์รือ

วัตถุที่คล้ายคลึง 

(๗) การโมส่ะสมหรือบดชัน 

(๘) การผลติสหีรือน้ํามันผสมสี 

(๙) การผลติลา้งฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ 

(๑๐) การเคลอืบชุบวัตถุด้วยพลาสติกเซลลูลอยดเ์บเกอร์ไลทห์รือวัตถุที่คลา้ยคลึง 

(๑๑) การผลติพลาสติกเซลลูลอยดเ์บเกอร์ไลทห์รือวัตถุที่คลา้ยคลึงกัน 

(๑๒) การผลติหรือบรรจุสารเคมีดับเพลงิ 

(๑๓) การผลตินํ้าแข็งแห้ง 

(๑๔) การผลติสะสมบรรจุขนสง่ดอกไม้เพลงิหรือสารเคมีอันเป็นสว่นประกอบในการผลติ

ดอกไมเ้พลงิ 

(๑๕) การผลติเชลแล็กหรือสารเคลอืบเงา 

(๑๖) การผลติสะสมบรรจุขนสง่สารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

(๑๗) การผลติสะสมหรือบรรจุกาว 

๑๓. กจิการอ่ืนๆ 

(๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดยีวกันด้วยเครื่องจักร 

 (๒) การผลติซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์เคร่ืองไฟฟูาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรอือุปกรณ์ไฟฟูา 

(๓) การผลติเทียนหรือเทียนไขหรือวัตถุที่คลา้ยคลึง 

(๔) การพิมพ์แบบพิมพ์เขียวหรือถ่ายเอกสาร 

(๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุดใช้แลว้หรือเหลอืใช้ 

(๖) การประกอบกิจการโกดังสนิค้า 

(๗) การลา้งขวดภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แลว้เพ่ือนําไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์

ใหม่ 

 

 



-๑๐- 

(๘) การพิมพ์เขียนพ่นสหีรือวิธอีื่นใดลงบนวัตถุที่มิใช่ส่ิงทอ 

(๙) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมงสะพานปลาหรือแพปลา 

(๑๐) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เคร่ืองจักร 

(๑๑) การให้บรกิารควบคุมปูองกันและกําจัดแมลงหรอืสัตว์พาหะนําโชค 

(๑๒) การผลติสิ่งของเครื่องใช้หรอืผลติภัณฑ์จากยาง 

(๑๓) การผลติสะสมหรือขนสง่ไบโอดเีซลและเอทานอล 

ข้อ๖.ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตามประเภทที่มขี้อบัญญัติกําหนดให้เป็นกิจการที่ต้องมี

การควบคุมตามข้อ๕ในลักษณะที่เป็นการค้าจะตอ้งย่ืนคําขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม

แบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัติน้ี (อภ.๑) พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

(๒) สําเนาทะเบียนบ้าน 

(๓) สําเนาใบอนุญาตอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(๔) อื่นๆ 

ข้อ  ๗. ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพซึ่งต้องควบคุมตาม

ข้อบัญญัติองค์การบรหิารสว่นตําบลเบิกไพรนีต้้องปฏิบัติรวมทั้งจัดสถานที่สําหรับประกอบกิจการค้า

น้ันๆให้เป็นไปตามเงื่อนไขอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 

(๑) สถานที่น้ันต้องตัง้อยู่ในทําเลที่จะมีรางระบายนํ้ารับน้ําโสโครกไดอ้ย่างเหมาะสมตาม

คําแนะนําของสาธารณสุข 

(๒) ต้องจัดทํารางระบายนํ้าหรือบ่อรับนํ้าโสโครกด้วยวัตถุถาวรเรียบไม่ซมึไมร่ั่วระบายนํ้าได้

สะดวก  (๓) การระบายนํ้าต้องไม่ให้เป็นที่เดอืดร้อนแก่ผูใ้ช้นํ้าในทางนํ้าสาธารณะหรือที่อยูอ่าศัย

ใกลเ้คียง 

(๔) จัดให้มรีะบบบําบัดนํ้าเสียตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

(๕) เมื่อเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าสถานที่ใดสมควรจะต้องทําพืน้ดว้ยวัตถุถาวรเพ่ือ

ปูองกันมิให้นํ้าซมึร่ัวไหลหรอืขังอยู่ไดห้รือเห็นว่าควรมบี่อพักนํ้าโสโครกหรอืทําการกําจัดนํ้าโสโครก

ไขมันให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลหรือตอ้งมีเคร่ืองระบายนํ้าเคร่ืองปูองกันกล่ินไอเสยีความสะเทือน

ฝุุนละอองเขม่าเถ้าหรือสิ่งอื่นใดอันอาจเป็นเหตุรําคาญแก่ผูท้ี่อยู่ขา้งเคียงข้อกําหนดดังกล่าวผู้ขอรับ

ใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

(๖) ต้องให้มแีสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอและต้องจัดสถานที่มิให้เป็นที่อยู่อาศัยของ

สัตว์นําโรค 

 

 



-๑๑- 

(๗) ต้องจัดให้มนํ้ีาสะอาดเพียงพอแก่กจิการน้ันๆ 

(๘) ต้องมีที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันได้ลักษณะจํานวนเพียงพอ 

(๙) ต้องจัดให้มสีว้มอันได้สุขลักษณะจํานวนเพียงพอกับจํานวนคนที่ทําการอยูใ่นสถานที่น้ันและต้อง

ต้ังอยูใ่นทําเลที่เหมาะสมรวมทั้งการกําจัดสิ่งปฏิกูลดว้ยวิธทีี่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลตามคําแนะนํา

ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

(๑๐) สถานที่เลี้ยงสัตว์ที่ขังและปลอ่ยสัตว์กว้างขวางเพียงพอและต้องจัดให้ไดสุ้ขลักษณะ 

(๑๑) สถานที่เกี่ยวกับการตากหรือผึ่งสินค้าตอ้งมีที่สําหรับตากหรือผึ่งสินค้าตามที่เจ้าพนักงาน

สาธารณสุขเห็นชอบ 

(๑๒)ปฏิบัตกิารอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและคําสั่ง

เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวมทั้งระเบียบข้อบัญญัติและประกาศขององค์การบรหิารสว่นตําบลหนองฉิม 

ข้อ๘.เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาแลว้เห็นว่าผู้ขอรับใบอนุญาตได้ปฏิบัติการครบถ้วน

ตามความในข้อ๗ และการอนุญาตน้ันไมเ่ป็นเหตุกระทบกระเทือนต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนก็ให้

ออกใบอนุญาตให้ตามแบบอภ.๒ 

ข้อ๙.เมื่อได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไมถู่กต้องหรือไมส่มบูรณ์ตาม

หลักเกณฑ์วิธกีารหรือเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัติน้ีให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไมถู่กต้อง

หรือความไมส่มบูรณ์น้ันทั้งหมดและแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดยีวกัน

และในกรณีจําเป็นที่จะต้องสง่คืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาตก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไมถู่กต้อง

หรือความไมส่มบูรณ์ให้ทราบภายในสบิห้าวันนับแต่วันได้รับคําขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะดําเนนิการออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วย

เหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าตามขอ้๕ทราบภายในสามสิบวันนับแต่ที่ไดรั้บคําขอซึ่งมี

รายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กําหนดในข้อบัญญัติน้ี 

ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไมอ่าจออกใบอนุญาตหรือไมอ่าจมีคําสั่งไมอ่นุญาต

ได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสองให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองคร้ังคร้ังละไมเ่กินสบิห้าวันโดย

จะมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละคร้ังให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนส้ินกําหนดเวลาตาม

วรรคสองหรือตามที่ไดข้ยายเวลาไว้แลว้นัน้แล้วแตก่รณี 

ผู้ขอรับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตพร้อมชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้ายข้อบัญญัติน้ี

ภายในสบิห้าวันทําการนับแต่วันที่ไดรั้บหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหากไม่มารับ

ใบอนุญาตและชําระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดถือว่าสละสิทธิ์ 

 

 



-๑๒- 

ข้อ๑๐ผู้ไดรั้บอนุญาตให้ประกอบกิจการตามประเภทที่ระบุไว้ในข้อ๕จะต้องปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์วิธกีารเงื่อนไขอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 

(๑) ต้องประกอบกิจการน้ันๆภายในเขตสถานที่ที่ไดรั้บอนุญาตวันเวลาที่ไดรั้บอนุญาต 

(๒) ต้องรักษาเครื่องมืออุปกรณ์เคร่ืองใช้ในการประกอบกิจการทุกชนิดให้อยู่ในสภาพที่สะอาด

และปลอดภัยพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

(๓) ต้องรักษาสภาพแวดล้อมสถานที่ประกอบกิจการให้สะอาดและปลอดภัยไมใ่ห้เป็นแหลง่

เพาะพันธุ์แมลงวันยุงสัตว์พาหะนําโรคตดิต่อและมกีารปูองกันและกําจัดแมลงและสัตว์พาหะนําโรค

อื่นๆ 

 (๔) ต้องจัดให้มรีะบบปูองกันอัคคีภัยและระบบความปลอดภัยเวลาที่เกิดอัคคีภัยขึน้มีบันไดหนี

ไฟหรือทางออกฉุกเฉินที่ถูกต้องตามกฎหมาย 

(๕) ต้องจัดให้มรีะบบปูองกันมลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลติ 

(๖) ต้องจัดให้มรีะบบการปูองกันการปนเปื้อนสารพิษในผลติภัณฑ์ที่เป็น “อาหาร”  

(๗) กรณีที่ผู้ประกอบกิจการมีความประสงค์จะทําการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพ่ิมเตมิสถานที่ 

ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน 

(๘) ต้องยอมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือผู้ที่ไดรั้บมอบหมายเข้า

ตรวจสอบสถานที่เครื่องใช้ตลอดจนวิธีการประกอบการค้าตามกฎหมายต้ังแต่พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระ

อาทิตย์ตกเมื่อได้รับแจ้งให้ทราบแลว้ 

(๙) ปฏิบัตกิารอื่นใดอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือ

ตามคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นรวมทั้งระเบียบและประกาศขององค์การบรหิารสว่นตําบลหนองฉิม 

ข้อ.๑๑ใบอนุญาตให้มีอายุหน่ึงปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้ไดเ้พียงในเขตอํานาจของ

องค์การบรหิารสว่นตําบลหนองฉิมเท่าน้ันผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัติน้ีต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่

เปิดเผยและเห็นได้งา่ยณสถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการการขอต่ออายุใบอนุญาต

จะต้องทําคําขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุเมื่อได้ย่ืนคําขอพร้อมกับเสยีค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบ

กิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตการขอต่ออายุใบอนุญาตและการ

อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธกีารและเงื่อนไขที่กําหนดไว้ตามข้อ ๗และข้อ

๑๐ ดว้ย 

ข้อ.๑๒ ผู้ไดรั้บใบอนุญาตต้องเสยีค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้ท้าย

ข้อบัญญัติน้ีในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครัง้แรกหรอืก่อนใบอนุญาต

สิ้นอายุสําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการน้ันถ้ามไิด้เสยี

ค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนดให้ชําระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละย่ีสิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้าง

ชําระเว้นแตผู่้ไดรั้บใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนนิกิจการน้ันก่อนถึงกําหนดการเสยีค่าธรรมเนียม 



-๑๓- 

ครัง้ต่อไปกรณีที่ผู้มหีน้าที่ต้องเสยีค่าธรรมเนียมตามวรรคหน่ึงค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน

เกินกว่าสองคร้ังให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้น้ันหยุดการดําเนนิกิจการไว้จนกว่าจะได้เสยี

ค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจํานวน 

ข้อ.๑๓ในการออกใบอนุญาตตามข้อ7เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะระบุไว้

ในใบอนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัตเิพ่ือปูองกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเตมิจากที่

กําหนดไว้โดยทั่วไปในข้อบัญญัติน้ีก็ไดใ้บอนุญาตตามข้อ ๗ให้ใช้ไดส้ําหรับกิจการประเภทเดยีวและ

สําหรับสถานที่แห่งเดยีว 

ข้อ๑๔ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามขอ้บัญญัติน้ีให้เป็นรายได้ขององค์การบรหิารสว่น

ตําบลหนองฉิม 

ข้อ ๑๕ กรณีใบอนุญาตสูญหายถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญให้ผู้ไดรั้บใบอนุญาตย่ืนคํา

ขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบอภ .๔ภายในสบิห้าวันนับแต่วันที่ไดท้ราบถึง

การสูญหายถูกทําลายหรือชํารุดการขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์วิธกีารและเงื่อนไขดังน้ี 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหายให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจ้งความ

ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบดว้ย 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลายหรือชํารุดในสาระที่สําคัญให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต

นําใบอนุญาตเดมิเท่าที่เหลอือยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบดว้ย 

(๓) การออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบอภ.๒โดยประทับตราสแีดงว่า  “ใบแทน” กํากับไว้ด้วย

และให้มีวันเดอืนปีที่ออกใบแทนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ที่ไดรั้บมอบหมายจาก

เจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน 

(๔) ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลอืของอายุใบอนุญาตเดมิน้ัน 

(๕) บันทึกดา้นหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดมิระบุสาเหตุการสูญหายถูกทําลายหรือชํารุดใน

สาระสําคัญของใบอนุญาตเดมิแล้วแต่กรณีและลงเลม่ที่เลขที่ปีของใบแทนใบอนุญาต 

ข้อ.๑๖เมื่อผู้รับใบอนุญาตไมป่ระสงค์จะประกอบกิจการต่อไปให้ย่ืนคําร้องบอกเลิกกิจการต่อ

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบอภ.๔ 

ข้อ.๑๗ หากผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาตให้ย่ืนคําขอต่อเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นตามแบบอภ.๔ 

ข้อ.๑๘ให้ใช้แบบพิมพ์ต่างๆตามที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัติดังต่อไปนี้ 

(๑) คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ใช้แบบอภ.๑ 

(๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ใช้แบบอภ.๒ 

 



-๑๕- 

(๓) คําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ใช้แบบอภ.๓ 

(๔) คําขออนุญาตต่างๆให้ใช้แบบอภ.๔ 

ข้อ ๑๙ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้ารายใดไมป่ฏิบัตหิรือปฏิบัติไม่

ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ .ศ. ๒๕๓๕กฎกระทรวงหรือประกาศ

กระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ .ศ.๒๕๓๕หรือข้อบัญญัติน้ีหรือเงื่อนไขที่ระบุไว้

ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัติน้ีเจ้า

พนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้แก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องและถ้าผู้ไดรั้บคําสั่งไม่แก้ไขหรือปรับปรุง

ภายในเวลาที่กําหนดให้เจ้าพนักงานสว่นท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตภายในเวลาที่เห็นสมควรไม่

เกินสบิห้าวัน 

ข้อ๒๐ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 

(๑) ถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตต้ังแต่สองครัง้ขึน้ไปและมีเหตุที่จะต้องถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตอีก 

(๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าไดก้ระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ .ศ.

๒๕๓๕ 

(๓) ไมป่ฏิบัตหิรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ .ศ. 

๒๕๓๕กฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ .ศ.๒๕๓๕หรือ

ข้อบัญญัติน้ีหรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่

ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัติน้ีและการไมป่ฏิบัตหิรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนัน้ก่อให้เกิดอันตรายอย่าง

ร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยูท่ี่เหมาะสมกับการดํารงชีพของ

ประชาชน 

ข้อ๒๑ คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ

ใบอนุญาตทราบในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไมย่อมรับคําสั่งดังกล่าวให้ส่งคําสั่ง

โดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือให้ปิดคําสั่งน้ันไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้งา่ยณภูมิลําเนาหรือสํานักงานของ

ผู้รับใบอนุญาตและให้ถอืว่าผู้รับใบอนุญาตน้ันได้รับทราบคําสั่งแลว้ตัง้แตว่ันที่คําสั่งไปถึงหรือวันปิด

คําสั่งแล้วแตก่รณี 

ข้อ ๒๒ ผู้ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิก

ถอนใบอนุญาตอีกไม่ไดจ้นกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแตว่ันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ ๒๓ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจแต่งต้ังขา้ราชการหรือพนักงานสว่นท้องถิ่นเพ่ือให้

ปฏิบัตหิน้าที่ตามมาตรา๔๔วรรคหน่ึงแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ .ศ. ๒๕๓๕ในเขตอํานาจ

ขององค์การบรหิารสว่นตําบลหนองฉิมในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือทุกเรื่องก็ได้ 

 

 



-๑๖- 

ข้อ๒๔ ผู้ใดฝาุฝืนหรอืไมป่ฏิบัตติามข้อบัญญัติน้ีต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนด

โทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. ๒๕๓๕ 

ข้อ๒๕ บรรดาใบอนุญาตประกอบการค้าซึ่งเป็นที่รังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ได้

ออกกอ่นวันประกาศใช้ขอ้บัญญัติน้ีให้ใช้ไดต่้อไปจนสิ้นอายุใบอนุญาตน้ัน 

ข้อ๒๖ ให้นายกองค์การบรหิารสว่นตําบล หนองฉิมเป็นผูรั้กษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติน้ี

และให้มีอํานาจออกระเบียบประกาศหรือคําสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามขอ้บัญญัติน้ี 

 

ประกาศณวันที่เดอืนกุมภาพันธพ์.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

 (นายวินัย  โชคชัย)  

นายกองค์การบรหิารสว่นตําบลหนองฉิม 

 

 

                    เหน็ชอบ 

 

 

 นายอําเภอเนินสง่า 
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ค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

เขียนที่.................................................................  

วันที.่...........เดอืน.........................พ.ศ.................  

ข้าพเจ้า (นาย , นาง , นางสาว)..............................................................................................  

�เป็นบุคคลธรรมดาอายุ.................................................ปีสัญชาติ......................................... 

เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขที่ �������������อยู่บ้านเลขที่............................................. 

หมู่ที.่.................. ตรอก/ซอย…….....................ถนน.......................ตําบล/แขวง....................................

อําเภอ / เขต.............................................จังหวัด................................โทรศัพท์........................

โทรสาร.................................  

เป็นนิติบุคคลประเภท..................................................จดทะเบียนเมื่อ.................................... 

มีสํานักงานอยู่เลขที่....................หมู่ที่..............ตรอก / ซอย.........................ถนน............................... 

ตําบล / แขวง ..................................อําเภอ / เขต.................................จังหวัด.................................... 

โทรศัพท์............................โทรสาร........................ โดยผู้มีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผูข้ออนุญาตดังน้ี 

1. (นาย , นาง , นางสาว)..............................................................อยู่บ้านเลขที่.....................

หมู่ที.่...............ตรอก /ซอย………...............ถนน…......................ตําบล/แขวง…………..........................

อําเภอ/เขต..........................................................จังหวัด.................................................................. 

โทรศัพท์................................................โทรสาร.................................................  

2. (นาย , นาง , นางสาว)..............................................................อยู่บ้านเลขที่.....................

หมู่ที.่...............ตรอก /ซอย………...............ถนน…......................ตําบล/แขวง…………..........................

อําเภอ/เขต..................................................จังหวัด..................................................................

โทรศัพท์................................................โทรสาร....................................... 

ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นดังน้ี 

1. ช่ือสถานประกอบการ.............................................ประกอบกิจการ.............................................. 

ซึ่งเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท...............................................ลําดับที่....................... 

กําลังเคร่ืองจักรโดยรวม.....................แรงม้า (กรณีที่เป็นกิจการที่เกี่ยวกับการบรกิารให้ระบุจํานวน

ห้อง........................ห้องหรือจํานวนที่น่ัง........................ที่น่ังกรณีที่เป็นกิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์

ให้ระบุจํานวนตัว......................ตัว) จํานวนคนงาน.......................คน 

2. สถานประกอบการต้ังอยูเ่ลขที่.....................ตรอก / ซอย........................ถนน................................. 

ตําบล / แขวง................................อําเภอ / เขต.......................................จังหวัด.................................

โทรศัพท์.............................โทรสาร................................. อาคารประกอบการมีเนื้อที.่.......................

ตารางเมตรบรเิวณสถานประกอบการ (รวมทั้งอาคารประกอบการ) มีเนื้อที.่....................ตารางเมตร 
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ที่ดินบรเิวณสถานประกอบการเป็นของ.......................................................................................

อาคารประกอบการเป็นของ.......................................................................................................

อาคารประกอบการ �มีอยูเ่ดมิ �ก่อสร้างใหม่ลักษณะของอาคารประกอบการ
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สถานประกอบการอยู่ใกล้เคียงกับ.................................................................................................. 
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ดา้นเหนือ............................................................................................................................... 

ดา้นใต้.................................................................................................................................... 

ดา้นตะวันออก......................................................................................................................... 

ดา้นตะวันตก.......................................................................................................................... 
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กะวันหยุดงานประจําสัปดาห์................................................... 
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4.1 เจ้าหน้าที่บริหารและวิชาการ.....................................คน 
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5.1 ช่ือปริมาณการใช้และแหลง่ที่มาของวัตถุดิบวัตถุดิบปรมิาณการใช้ (ต่อป)ี แหลง่ที่มา (ระบุ

บรษิัท / ห้างร้านของผู้จําหน่าย)  

5.1.1 ......................................... .......................................................................................... 

5.1.2 ......................................... .......................................................................................... 

5.1.3 ......................................... .......................................................................................... 

5.1.4 ................................................................................. .................................................. 

5.1.5 ................................................................................. .................................................. 

5.2 ช่ือผลิตภัณฑ์ปริมาณการผลติและการจําหน่ายผลติภัณฑ์ปริมาณการผลติ (ต่อปี) การ

จําหน่าย (ระบุสถานที่จําหน่าย)  

5.2.1 .................................................................................................................................. 

5.2.2 .............................................................................. .................................................. 
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5.2.3 ......................................... .................................................. ........................................ 

5.2.4 ......................................... .................................................. ...................................... 

5.2.5 ......................................... ......................................................................................... 

5.3 วัตถุผลพลอยได้ (ระบุชื่อและปรมิาณวัตถุผลพลอยได้ ) (ถ้าม)ี วัตถุผลพลอยได้ปริมาณ

วัตถุผลพลอยได้จําหน่ายได้ / จําหน่ายไมไ่ด้ 

5.3.1 ......................................... ...................................................... ................................... 

5.3.2 ........................................................................................... ........................................ 

5.3.3 ......................................... .................................................. ....................................... 

5.4 อุปกรณ์ / เครื่องมือ / เครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบการได้แก่ (ระบุชนิดขนาดจํานวน) 

5.4.1 .......................................................... ขนาด.................................................................

แรงม้าจํานวน......................................เครื่อง 

5.4.2 ......................................................... ขนาด.................................................................

แรงม้าจํานวน......................................เครื่อง 

5.4.3 .......................................................... ขนาด................................................................

แรงม้าจํานวน......................................เครื่อง 

6. การควบคุมมลพิษ 

6.1 มลพิษที่เกิดขึน้จากการประกอบกิจการ (นํ้าเสีย / ของเสยี / มลพิษอากาศ / สิ่งปฏิกูล) 

(ระบุชื่อและปรมิาณ)(ถ้าม)ี 

........................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................  

6.2 การควบคุมมลพิษกอ่นปลอ่ยออกสู่ภายนอก (การบําบัดหรอืปรับปรุงคุณภาพนํ้าเสีย / 

ของเสยี / มลพิษอากาศ / สิ่งปฏิกูล) 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................  
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7. มาตรการปูองกันอันตรายสําหรับผู้ปฏิบัตงิาน / คนงาน 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

8. แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ต้ังสถานประกอบการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. แผนที่แสดงพ้ืนที่ประกอบการและที่ต้ังของเครื่องจักร (หากมีหลายช้ันให้แสดงทุกช้ัน) รวมทั้งที่พัก

ของผู้ปฏิบัตงิานในสถานประกอบการถ้ามี)  
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10. รายละเอียดกระบวนการผลติของสถานประกอบการพร้อมแสดงผังภาพรวมของกระบวนการผลติ  

 10.1 รายละเอียดกระบวนการผลติ 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

 10.2 ผังภาพรวมของกระบวนการผลติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. หลักฐานที่นํามาประกอบการพิจารณาคําขออนุญาต 

� 11.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านเจ้าของกิจการ (ผู้ประกอบการ / 

ผู้ถอืใบอนุญาต)  

� 11.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการ 

� 11.3 สําเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ต้ังสถานประกอบการ 

� 11.4 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ

ผู้แทนนิติบุคคล (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล)  

� 11.5 หลักฐานแสดงว่าอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการสามารถใช้ประกอบกิจการน้ันได้

โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

� 11.6 หนังสือยนิยอมให้ใช้อาคารหรือสัญญาเชา่จากเจ้าของอาคาร (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาต

ไมม่ีกรรมสทิธิ์ในอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการ)  
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� 11.7 หนังสือมอบอํานาจที่ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้

มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ (กรณีเจ้าของไมส่ามารถมาย่ืนคําขอดว้ยตนเอง)  

� 11.8 ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการจากส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง 

� 11.9 อื่นๆ (ระบุ)................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................... 

 

ขอรับรองว่าขอ้ความในแบบคําขอนีเ้ป็นความจริงทุกประการ 

 

(ลงช่ือ)...................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 

(......................................................)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบอภ.2 

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
     เล่มท่ี……………………… เลขท่ี………….……/……………..…………  

 

อนุญาตให้………………………………………………..…………………………….…อายุ………………………..………..…ปี
สัญชาติ…………………. เลขประจ าตัวประชาชนเลขท่ี...........................................................................................
อยู่บ้าน/ส านักงานเลขท่ี…………..…...หมู่ท่ี……….…..… ถนน……………………ต าบล/แขวง………………………….…….
อ าเภอ/เขต……………….….. จังหวัด………..…………โทรศัพท์.....……………………. โทรสาร .....................................  

ข้อ๑. ประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท………..………….…..…………..………..………......… 
ล าดับท่ี................................... ค่าธรรมเนียม................................... บาทใบเสร็จรับเงินเล่มท่ี……………….…..…
เลขท่ี………….....….ลงวันท่ี……....…...เดือน………………..…………พ.ศ. ………..………….โดยใช้ช่ือสถานประกอบการ
ว่า.........................................................................................พื้นท่ีประกอบการ..................................ตารางเมตร
ก าลังเครื่องจักร .......................... แรงม้าจ านวนคนงาน ........................ คนต้ังอยู่ณเลขท่ี...............หมู่ท่ี
............ถนน...............................ต าบล................................อ าเภอ...................................จังหวัดราชบุรีโทรศัพท์
...................................โทรสาร......................................... ข้อ๒. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข
โดยเฉพาะดังต่อไปนี้ 

 (1) ………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

(2) ………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………….. 

 
ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันท่ี.....................เดือน........................................พ.ศ. ....................  
ออกให้ณวันท่ี.................. เดือน............................พ.ศ. ................... 

 
 (ลายมือช่ือ).....................................................................  

(..................................................) เจ้าพนักงานท้องถิ่น 



แบบอภ. 3  
ค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

เขียนท่ี.................................................................  
วันท่ี............เดือน.........................พ.ศ.................  

ข้าพเจ้า (นาย , นาง , นางสาว)............................................................................................................  
� เป็นบุคคลธรรมดาอายุ.......................................ปีสัญชาติ............................................................... 

เลขหมายประจ าตัวประชาชนเลขท่ี � ���� ����� �� � อยู่บ้านเลขท่ี............................... 
หมู่ท่ี.................. ตรอก / ซอย..........................ถนน............................ต าบล / แขวง......................................... 
อ าเภอ / เขต.........................................................จังหวัด.......................................โทรศัพท์...............................
โทรสาร..........................................  

� เป็นนิติบุคคลประเภท........................................................จดทะเบียนเมื่อ..................................... 
มีส านักงานอยู่เลขท่ี.......................หมู่ท่ี................ตรอก / ซอย................................ถนน................................... 
ต าบล / แขวง .....................................อ าเภอ / เขต.......................................จังหวัด.........................................
โทรศัพท์.........................................โทรสาร……..............................................  

โดยผู้มีอ านาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาตดังนี้ 
1. (นาย ,นาง , นางสาว)........................................................................อยู่บ้านเลขท่ี........................

หมู่ท่ี.....................ตรอก / ซอย.............................ถนน.........................ต าบล / แขวง........................................
อ าเภอ / เขต....................................... จังหวัด............................................โทรศัพท์...........................................
โทรสาร................................................  

2. (นาย ,นาง , นางสาว)..................................................................อยู่บ้านเลขท่ี..............................
หมู่ท่ี.................... ตรอก / ซอย............................ถนน.............................ต าบล / แขวง....................................
อ าเภอ / เขต............................................ จังหวัด............................................โทรศัพท์.....................................
โทรสาร................................................  

เป็นผู้ถือใบอนุญาต /ผู้รับมอบอ านาจจากผู้ถือใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพเล่ม
ท่ี...............เลขท่ี....................ปี......................ประกอบกิจการ..............................................................................
ซึ่งเป็นกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท................................................................. ล าดับท่ี.....................
โดยใช้ช่ือสถานประกอบการว่า.............................................................................................................................
สถานท่ีต้ังเลขท่ี.......................... หมู่ท่ี...................ตรอก/ซอย..............................ถนน.......................................
แขวง/ต าบล................................... เขต / อ าเภอ......................................จังหวัด...............................................
โทรศัพท์ ...................................โทรสาร.............................. 

 
 
 
ก าลังเครื่องจักรโดยรวม ....................แรงม้า (กรณีท่ีเป็นกิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการให้ระบุจ านวน

ห้อง............ห้องหรือจ านวนท่ีนั่ง..................ท่ีนั่งกรณีท่ีเป็นกิจการท่ีเกี่ยวกับการเล้ียงสัตว์ให้ระบุจ านวนตัว
.................ตัว) จ านวนคนงาน................คนอาคารประกอบการมีเนื้อที่...............ตารางเมตรขอยื่นค าขอต่ออายุ
ใบอนุญาตประกอบกิจการเป็นอันตรายต่อสุขภาพซึ่งจะหมดอายุลงในวันท่ี....................เดือน
....................................... พ.ศ...................โดยได้แนบใบอนุญาตเดิมพร้อมกับหลักฐานดังต่อไปนี้ 



� 1.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านเจ้าของกิจการ  (ผู้ประกอบการ/ ผู้ถือใบอนุญาต) 
� 2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการ  � 3. ส าเนาทะเบียนบ้านของบ้าน

ท่ีใช้เป็นท่ีต้ังสถานประกอบการ � 4. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล) � 5. หลักฐานแสดงว่าอาคาร
ท่ีใช้เป็นสถานประกอบการสามารถใช้ประกอบกิจการนั้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  
� 6. หนังสือยินยอมให้ใช้อาคารหรือสัญญาเช่าจากเจ้าของอาคาร (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่มีกรรมสิทธิ์ใน
อาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการ) � 7. หนังสือมอบอ านาจที่ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
ของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ (กรณีเจ้าของไม่สามารถมาย่ืนค าขอด้วยตนเอง ) � 8. ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ

จากส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง � 9. อื่นๆ 
(ระบุ)....................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. .................................................. ขอรับรองว่า
ข้อความในแบบค าขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ (ลงชื่อ)................................................ผู้รับใบอนุญาต 

(................................................) 20  
 



แบบอภ. 4  
ค าขอเปลี่ยนแปลงขยายหรือลดการประกอบกิจการสถานที่หรือเครื่องจักรของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
เขียนท่ี................................................................. วันท่ี............เดือน.........................พ.ศ................. ข้าพเจ้า (นาย , 
นาง , นางสาว)................................................................................................................... � เป็นบุคคลธรรมดาอายุ
..................ปีสัญชาติ.............................. เลขหมายประจ าตัวประชาชนเลขท่ี � ���� ����� �� � 

อยู่บ้านเลขท่ี.....................หมู่ท่ี…............. ตรอก/ซอย............................ถนน.......................ต าบล/แขวง
......................................อ าเภอ/เขต........................................จังหวัด..................................โทรศัพท์...........................
โทรสาร................................. � เป็นนิติบุคคลประเภท........................................................................จดทะเบียนเมื่อ
................................ มีส านักงานอยู่เลขท่ี..............................หมู่ท่ี......................ตรอก / ซอย...................................
ถนน.....................................ต าบล / แขวง .....................................อ าเภอ / เขต.......................................จังหวัด
...........................................................โทรศัพท์................................... โทรสาร......................................... โดยผู้มี

อ านาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาตดังน้ี 1. (นาย / นาง / นางสาว)..................................................................อยู่
บ้านเลขท่ี.................หมู่ท่ี................ตรอก/ซอย............................ถนน.......................ต าบล/แขวง

......................................อ าเภอ/เขต........................................จังหวัด..................................โทรศัพท์...........................
โทรสาร................................. 2. (นาย / นาง / นางสาว)..................................................................อยู่บ้านเลขท่ี
.................หมู่ท่ี................ ตรอก/ซอย............................ถนน.......................ต าบล/แขวง......................................

อ าเภอ/เขต........................................จังหวัด..................................โทรศัพท์...........................โทรสาร
................................. ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพรว่าด้วยกิจการท่ี

เป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้วดังมีรายละเอียดต่อไปน้ี 1. ใบอนุญาตเล่มที่....................เลขท่ี........................
ปี……....................ออกให้เมื่อวันท่ี……………............เดือน..................................พ.ศ................ 2. ช่ือสถานประกอบการ

.........................................................ประกอบกิจการ.......................................... ซึ่งเป็นกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพประเภท.....................................................................ล าดับท่ี................................ ก าลังเครื่องจักรโดยรวม
...................แรงม้า (กรณีที่เป็นกิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการให้ระบุจ านวนห้อง...................ห้องหรือจ านวนท่ีน่ัง

..............................ท่ีน่ังกรณีที่เป็นกิจการท่ีเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ให้ระบุจ านวนตัว .........................ตัว) จ านวนคนงาน
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อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและหนังสือรับรอง 

ท้ายข้อบัญญัติองค์การบรหิารสว่นตําบลหนองฉิม เร่ือง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 

***************************************** 

เลขที่ ประเภทกิจการ 
ค่าธรรมเนียมต่อปี 

บาท สต. 

 1.กจิการที่เกี่ยวกับกับสัตว์เลี้ยง   

1 การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด   

 การเลี้ยงสัตว์บก   

 ก. การเลี้ยงม้า โค กระบือ   

 (1) การเลี้ยงม้า โค กระบือ เกินกว่า 5 ตัว แตไ่มเ่กิน 20 ตัว 50  

 (2) การเลี้ยงม้า โค กระบือ เกินกว่า20 ตัว แตไ่มเ่กิน 40 ตัว 100  

 (3) การเลี้ยงม้า โค กระบือ เกินกว่า40ตัวขึ้นไป 300  

 ข. การเลี้ยงสุกร   

 (1) การเลี้ยงสุกร เกินกว่า 5 ตัว แตไ่มเ่กิน 20 ตัว 100  

 (2) การเลี้ยงสุกร เกินกว่า 20 ตัว แตไ่มเ่กิน 40 ตัว 200  

 (3) การเลี้ยงสุกร เกินกว่า 40 ตัว แตไ่มเ่กิน 100 ตัว 300  

 (4) การเลี้ยงสุกร เกินกว่า 100 ตัว แตไ่มเ่กิน 1,000 ตัว 400  

 (5) การเลี้ยงสุกร เกินกว่า 1,000 ตัว แตไ่มเ่กิน 5,000 ตัว 500  

 (6) การเลี้ยงสุกร เกินกว่า 5,000 ตัว แตไ่มเ่กิน 10,000 ตัว 1,000  

 (7) การเลี้ยงสุกร เกินกว่า 10,000 ตัวขึ้นไป 2,000  

 ค.การเลี้ยงแกะ แพะ   

 (1) การเลี้ยงแกะ, แพะ เกินกว่า 6 ตัว แตไ่มเ่กิน 20 ตัว 50  

 (2) การเลี้ยงแกะ, แพะ เกินกว่า 20 ตัว แตไ่มเ่กิน 40 ตัว 100  

 (3) การเลี้ยงแกะ, แพะ เกินกว่า 40 ตัวขึ้นไป 200  

 การเลี้ยงสัตว์ปีก   

 ก. การเลี้ยงห่าน, เป็ด, ไก่   

 (1) การเลี้ยงห่าน, เป็ด, ไก่ เกินกว่า 100 ตัว แตไ่มเ่กิน 1,000 ตัว 300  

 (2) การเลี้ยงห่าน, เป็ด, ไก่ เกินกว่า 1,000 ตัว แตไ่มเ่กิน 5,000 ตัว 400  

 (3) การเลี้ยงห่าน, เป็ด, ไก่ เกินกว่า 5,000 ตัว แตไ่มเ่กิน 10,000 ตัว 500  

 (4) การเลี้ยงห่าน, เป็ด, ไก่ เกินกว่า 10,000 ตัว ขึน้ไป 1,000  
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 การเลี้ยงสัตว์น้ า   

 ก. การเลี้ยงปลา, กุ้ง   

 (1) การเลี้ยงปลา, กุ้งขนาดพ้ืนที่บ่อเกินกว่า 100 ตร.ม. 

แตไ่มเ่กิน 500 ตร.ม. 

300  

 (2) การเลี้ยงปลา, กุ้งขนาดพ้ืนที่บ่อเกินกว่า 500 ตร.ม 500  

 แตไ่มเ่กิน 5,000 ตร.ม.   

 (3) การเลี้ยงปลา, กุ้งขนาดพ้ืนที่บ่อเกินกว่า 5,000 ตร.ม.ขึน้ไป 1,000  

 การเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลาน หรอืแมลง   

 ก. การเลี้ยงตะพาบน้ํา   

 (1) การเลี้ยงตะพาบน้ํา ขนาดพ้ืนที่บ่อเกินกว่า 25 ตร.ม. 

แตไ่มเ่กิน 100 ตร.ม. 

300  

 (2) การเลี้ยงตะพาบน้ํา ขนาดพ้ืนที่บ่อเกินกว่า 100 ตร.ม. 

แตไ่มเ่กิน 500 ตร.ม. 

500  

 (3) การเลี้ยงตะพาบน้ํา ขนาดพ้ืนที่บ่อเกินกว่า 500 ตร.ม. ขึน้ไป 1,000  

 ข. การเลี้ยงจระเข้   

 (1) การเลี้ยงจระเข้ เกินกว่า 20 ตัว แตไ่มเ่กิน 100 ตัว 500  

 (2) การเลี้ยงจระเข้ เกินกว่า 100 ตัว แตไ่มเ่กิน 500 ตัว 1,000  

 (3) การเลี้ยงจระเข้ เกินกว่า 500 ตัว แตไ่มเ่กิน 1,000 ตัว 1,500  

 (4) การเลี้ยงจระเข้ เกินกว่า 1,000 ตัว ขึน้ไป 2,000  

 ค. การเลี้ยงนาก   

 (1) การเลี้ยงนาก เกินกว่า 2 ตัว แตไ่มเ่กิน 4 ตัว 100  

 (2) การเลี้ยงนาก เกินกว่า 4 ตัว แตไ่มเ่กิน 10 ตัว 300  

 (3) การเลี้ยงนาก เกินกว่า 10 ตัว ขึน้ไป 500  

 การเลี้ยงสัตว์เพื่อรดีเอานม   

 (1) การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอานม เกินกว่า 6 ตัว แตไ่มเ่กิน 20 ตัว 100  

 (2) การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอานม เกินกว่า 20 ตัว แตไ่มเ่กิน 40 ตัว 300  

 (3) การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอานม เกินกว่า 40 ตัว ขึน้ไป 500  
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2 การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ 500  

ทํานองเดยีวกันเพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการน้ัน 

ทั้งน้ี ไมว่่าจะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการในทางตรง หรือทางอ้อมหรือไมก่็

ตาม 

 2. กจิการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์   

1 การฆ่า หรือชําแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร เร่ขาย   

 หรือขายในตลาด   

 (1) การฆ่าห่าน เป็ด ไก่   

 ก. โดยไมใ่ช้เคร่ืองจักร 500  

 ข. โดยใช้เคร่ืองจักร 1,000  

2 การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์   

 ก. การหมัก ฟอก ตาก หนังสัตว์และขนสัตว์ 500  

 ข. การสะสมหนังสัตว์ และขนสัตว์ 500  

3 การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นสว่นสัตว์ที่ยังมิไดแ้ปรรูป 500  

4 การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์   

5 การผลติสิ่งของเครื่องใช้หรอืผลติภัณฑ์อื่นๆ จากเปลอืก กระดอง 500  

 กระดูก เขา หนัง ขนสัตว์หรือสว่นอื่นๆ ของสัตว์ดว้ยการต้ม น่ึง ตาก เผาหรือ

กรรมวิธีใดๆ ซึ่งมใิช่เป็นอาหาร 

  

6 การผลติ โม ่ปุน บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทําอื่นใดต่อสัตว์หรือพืชหรือ 500  

 ส่วนหน่ึงส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพ่ือเป็นอาหารสัตว์หรือสว่นประกอบของ   

 อาหารสัตว์   

7 การผลติ แปรรูป สะสม หรือลา้งคร่ัง 500  

 3. กจิการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่น น้ าดื่ม   

 ยกเว้น ในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลติ   

 เพ่ือบริโภคในครัวเรือน   

1 การผลติ สะสม หรือ แบ่งบรรจุ นํ้าพริกแกง นํ้าพริกปรุงสําเร็จ เต้าเจี้ยว   

 ซีอิ้ว นํ้าจิ้มหรือซอสปรุงรสชนิดต่างๆ   

 (1) การผลตินํ้าพริกแกง 500  

 (2) การผลตินํ้าพริกเผา 500  
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 (3) การผลติเต้าเจี้ยว 500  

 (4) การผลติซีอิ้ว 500  

 (5) การผลตินํ้าจิ้ม หรือซอสปรุงรสอื่นๆ 500  

2 การผลติ สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้า   

 ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ปลาสม้ ปลาจ่อม แหนม หม่ํา ไส้กรอก กะปิ นํ้าปลา   

 หอยดอง นํ้าเคย นํ้าบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน   

 (1) การผลติปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ปลาสม้ ปลาจ่อม 500  

 (2) การผลติแหนม หม่ํา ไส้กรอก 500  

 (3) การผลติกะปิ 500  

 (4) การผลตินํ้าปลา 500  

 (5) การผลติหอยดอง 500  

 (6) การผลตินํ้าเคย 500  

 (7) การผลตินํ้าบูดู 500  

 (8) การผลติไตปลา 500  

3 การผลติ สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แชอ่ิ่มจากผัก ผลไม ้ 300  

 หรือพืชอย่างอื่น   

4 การผลติ สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด 500  

 น่ึง ต้ม ตุน๋ เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธอีื่นใด   

5 การผลติ สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกชิน้ 500  

6 การผลติ สะสม หรือแบ่งบรรจุ เสน้หมี่ ขนมจีน ก๋วยเตีย๋ว เต้าฮวย เต้าหู้   

 วุ้นเสน้ เกีย้มอี ๋เนือ้สัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน   

 ก. ผลติโดยไมใ่ช้เคร่ืองจักร 300  

 ข. ผลติโดยใช้เคร่ืองจักร 500  

7 การผลติบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี ้พาสตา หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ   

 ที่คล้ายคลึงกัน   

 ก. ผลติโดยไมใ่ช้เคร่ืองจักร 500  

 ข. ผลติโดยใช้เคร่ืองจักร 1,000  
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8 การผลติ ขนมปังสด ขนมปังแห่ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอื่นๆ   

 ก. ผลติโดยไมใ่ช้เคร่ืองจักร 500  

 ข. ผลติโดยใช้เคร่ืองจักร 1,000  

9 การผลติ สะสม หรือแบ่งบรรจุ นํ้านม หรือผลิตภัณฑ์จากนํ้านมสัตว์   

 ก. ผลติโดยไมใ่ช้เคร่ืองจักร 500  

 ข. ผลติโดยใช้เคร่ืองจักร 1,000  

10 การผลติ สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลติภัณฑ์เนย 500  

 ผลติเนยเทียมและผลติภัณฑ์เนยผสม   

11 การผลติไอศกรีม 300  

12 การคั่ว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ   

 ก. ผลติโดยไมใ่ช้เคร่ืองจักร 500  

 ข. ผลติโดยใช้เคร่ืองจักร 1,000  

13 การผลติ สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห่ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่นๆ 500  

14 การผลติ สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล ์สุรา เบียร์ ไวน ์ 500  

 นํ้าส้มสายชู ข้าวหมาก นํ้าตาลเมา   

15 การผลตินํ้ากล่ัน นํ้าบริโภค นํ้าด่ืมจากเคร่ืองจําหน่ายอัตโนมัติ 500  

16 การผลติ สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนสง่นํ้าแข็ง 500  

17 การผลติ สะสม หรือแบ่งบรรจุ นํ้าอัดลม นํ้าหวาน นํ้าโซดา นํ้าจากพืช ผลไม้   

 ผัก เครื่องดื่มชนิดต่างๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอื่นใด   

 ก. ผลติโดยไมใ่ช้เคร่ืองจักร 500  

 ข. ผลติโดยใช้เคร่ืองจักร 1,000  

18 การผลติ สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด   

 ก. ผลติโดยไมใ่ช้เคร่ืองจักร 500  

 ข. ผลติโดยใช้เคร่ืองจักร 1,000  

19 การผลติ สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่อาหาร 500  

20 การผลติ สะสม หรือแบ่งบรรจุ นํ้าตาล นํ้าเชื่อม   

 ก. ผลติโดยไมใ่ช้เคร่ืองจักร 500  

 ข. ผลติโดยใช้เคร่ืองจักร 1,000  
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21 การผลติ สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ 500  

22 การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์นํ้า ที่ไม่ใช่เป็นสว่นหน่ึงของกิจการห้องเย็น 500  

23 การประกอบกิจการห้องเย็นแชแ่ข็งอาหาร 500  

24 การเก็บ การถนอมอาหารดว้ยเคร่ืองจักร 500  

 4. กจิการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องส าอาง   

 ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด   

1 การผลติ โม ่บด ผสม หรือบรรจุยา 500  

2 การผลติ บรรจุยาสฟัีน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอาง 500  

 รวมทั้งสบู่ที่ใช้กับร่างกาย   

3 การผลติ บรรจุสําลี ผลติภัณฑ์จากสําลี 500  

4 การผลติผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสําเร็จรูป 500  

5 การผลติผงซักฟอก สบู ่นํ้ายาทําความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ 500  

 ทําความสะอาดต่างๆ   

 5. กจิการที่เกี่ยวกับการเกษตร   

1 การผลติ สะสม หรือแบ่งบรรจุนํ้ามันจากพืช 500  

2 การลา้ง อบ รม หรือสะสมยางดบิ 500  

3 การผลติ หรือแบ่งบรรจุแปูงมันสําปะหลัง แปูงสาคู แปูงจากพืช หรือแปูงอื่นๆ 500  

 ในทํานองเดยีวกัน   

4 การสขี้าว นวดขา้วดว้ยเคร่ืองจักร หรือแบ่งบรรจุขา้วดว้ยวิธใีดๆ ก็ตาม   

 (1) ใช้เคร่ืองจักรไมเ่กิน 15 แรงม้า 300  

 (2) ใช้เคร่ืองจักรเกินกว่า 15 แรงม้า แตไ่มเ่กิน 40 แรงม้า 400  

 (3) ใช้เคร่ืองจักรเกิน 40 แรงม้า ขึน้ไป 500  

5 การผลติยาสูบ 500  

6 การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช 500  

7 การผลติ สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่นําไปผลติปุ๋ย   

 (1) การสะสมปุ๋ย 300  

 (2) การผลติปุ๋ย 500  

8 การผลติเสน้ใยจากพืช 500  
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9 การตาก สะสม ขนถ่ายผลติผลของมันสําปะหลัง ข้าวเปลอืก อ้อย ข้าวโพด 500  

 หรือไฟฟูา ยกเว้นกิจการที่ไดรั้บใบอนุญาตใน 6 (1)   

 6. กจิการที่เกี่ยวกับโลหะหรอืแร่   

1 การผลติภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่างๆ   

 ดว้ยโลหะหรือแร่   

 (1) โดยไมใ่ช้เคร่ืองจักร 200  

 (2) โดยใช้เคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน 2 แรงม้า 300  

 (3) โดยใช้เคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกว่า 2 แรงม้า แตไ่มเ่กิน 5 แรงม้า 400  

 (4) โดยใช้เคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกว่า 5 แรงม้า ขึน้ไป 500  

2 การถลุงแร ่การหลอม หรือหลอ่โลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการที่ไดรั้บ   

 ใบอนุญาตใน 6 (1)   

 (1) การหลอม การหลอ่ แรห่รือโลหะทุกชนิด 500  

 (2) การถลุง 500  

3 การกลึง เจาะ เช่ือม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะดว้ยเคร่ืองจักร   

 หรือก๊าซหรือไฟฟูา ยกเว้นกิจการที่ไดรั้บใบอนุญาตใน 6 (1)   

 (1) การกลึง เจาะ รีด ตี ตัด โดยใช้เคร่ืองจักรไมเ่กิน 5 แรงม้า 300  

 (2) การกลึง เจาะ รีด ตี ตัด โดยใช้เคร่ืองจักรเกินกว่า 5 แรงม้า 500  

 (3) การตี โดยใช้แรงคน 200  

 (4) การเช่ือม การประสาน การอาบโลหะ ดว้ยกา๊ซหรือไฟฟูา 500  

4 การเคลอืบ ชุบโลหะดว้ยตะกั่ว สังกะส ีดบีุก โครเมียม นิกเกิล 500  

 หรือโลหะอื่นใด ยกเว้นกิจการที่ไดรั้บใบอนุญาตใน 6 (1)   

5 การขัด ลา้งโลหะดว้ยเคร่ืองจักร หรือสารเคมี ยกเว้นกิจการที่ไดรั้บ 500  

 ใบอนุญาตใน 6 (1)   

6 การทําเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลอืก หรือลา้งแร่   

 (1) การทําเหมืองแร่ 500  

 (2) การสะสม แยก คัดเลอืก หรือลา้งแร่ 500  
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 7. กจิการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล   

1 การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นส ีหรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์   

 (1) การต่อ การประกอบยานยนต์ 500  

 (2) การเคาะ การปะผุ การพ่นส ีการพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 500  

2 การผลติยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 1,000  

3 การซ่อม การปรับแตง่เครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟูา   

 ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ์ที่เป็นสว่นประกอบของยานยนต์   

 เครื่องจักร หรือเครื่องกล   

 (1) การซ่อมรถยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 500  

 (2) การซ่อมรถจักรยานยนต์ 300  

 (3) การปรับแตง่ ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ์ที่เป็นสว่นประกอบ 500  

 ของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล   

4 การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมไีว้   

 บรกิารหรือจําหน่าย และในการประกอบธุรกิจน้ันมีการซ่อมหรือปรับปรุง   

 ยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล่าวดว้ย   

 (1) รถยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 500  

 (2) รถจักรยานยนต์ 300  

5 การลา้ง ขัดส ีเคลอืบส ีหรืออัดฉีดยานยนต์ 500  

6 การผลติ สะสม จําหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอร่ี 500  

7 การจําหน่าย ซ่อม ปะ เช่ือมยางยานยนต์ หรือตัง้ศูนย์ถว่งล้อ 500  

8 การผลติ ซ่อม ประกอบ หรืออัดผา้เบรก ผ้าคลัตซ ์ 500  

9 การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรอือุปกรณ์ที่เป็นสว่นประกอบ 500  

 ของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า   

 8. กจิการที่เกี่ยวกับไม้หรอืกระดาษ   

1 การผลติไมข้ีดไฟ 500  

2 การเลื่อย ซอย ขัด ใส เจาะ ขุดร่อง ทําคิว้ หรือตัดไมด้ว้ยเคร่ืองจักร   

 (1) โดยใช้เคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน 2 แรงม้า 300  

 (2) โดยใช้เคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกว่า 2 แรงม้าแต่ไม่เกิน 5 แรงม้า 400  
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 (3) โดยใช้เคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า ขึน้ไป 500  

3 การผลติ พ่น ทาสารเคลอืบเงา หรือส ีแตง่สําเร็จสิ่งของเครื่องใช้   

 หรือผลิตภัณฑ์จากไม้ หวาย ชานอ้อย   

 (1) โดยใช้เคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน 2 แรงม้า 300  

 (2) โดยใช้เคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกว่า 2 แรงม้าแต่ไม่เกิน 5 แรงม้า 400  

 (3) โดยใช้เคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า ขึน้ไป 500  

4 การอบไม้ 300  

5 การผลติ สะสม แบ่งบรรจุธูป 500  

6 การผลติสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดดว้ยกระดาษ   

 (1) สถานที่มีเคร่ืองจักรรวมกันแลว้ไม่เกิน 2 แรงม้า 300  

 (2) สถานที่มีเคร่ืองจักรรวมกันแลว้เกินกว่า 2 แรงม้า แตไ่มเ่กิน 5 แรงม้า 500  

 (3) สถานที่มีเคร่ืองจักรรวมกันแลว้เกินกว่า 5 แรงม้า ขึน้ไป 1,000  

7 การผลติกระดาษชนิดต่างๆ   

 (1) โดยไมใ่ช้เคร่ืองจักร 500  

 (2) โดยใช้เคร่ืองจักร 1,000  

8 การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน   

 (1) การเผาถ่าน 300  

 (2) การสะสมถ่าน ไมเ่กิน 20 กระสอบ 200  

 (3) การสะสมถ่าน เกินกว่า 20 กระสอบ ไมเ่กิน 40 กระสอบ 300  

 (4) การสะสมถ่าน เกินกว่า 40 กระสอบ ขึน้ไป 500  

 9. กจิการที่เกี่ยวกับการบริการ   

1 การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เว้นแตเ่ป็นการให้บรกิารในสถานพยาบาล 500  

 ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล   

2 การประกอบกิจการอาบ อบ นวด 1,000  

3 การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ เว้นแตเ่ป็นการให้บรกิารที่ 500  

 ได้รับอนุญาต 9 (1) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล   
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4 การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอนํ้า อบสมุนไพร เว้นแตว่่าเป็น 500  

 การให้บรกิารที่ไดรั้บใบอนุญาตใน 9 (1) หรือในสถานพยาบาล   

 ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล   

5 การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพ่ือให้บริการ   

 พักช่ัวคราวสําหรับคนเดนิทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน   

 หรือกิจการอื่นในทํานองเดยีวกัน   

 (1) ไมเ่กิน 20 ห้อง 500  

6 การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เชา่ ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่า หรือ 500  

 กิจการอื่นในทํานองเดยีวกัน   

7 การประกอบกิจการโรงมหรสพ 500  

8 การจัดให้มมีหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรํา รําวง รองเง็ง ดสิโกเทก 500  

 คาราโอเกะหรือการแสดงอื่นๆ ในทํานองเดยีวกัน   

9 การประกอบกิจการสระว่ายนํ้า หรือกิจการอื่นๆ ในทํานองเดยีวกัน เว้นแต่ 1,000  

 เป็นการให้บรกิารที่ไดรั้บใบอนุญาต 9 (1)   

10 การประกอบกิจการเลน่สเกต หรือโรลเลอรเ์บลด หรือการเลน่อื่นๆ 1,000  

 ในทํานองเดยีวกัน   

11 การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแตก่ิจการที่อยู่ในบังคับ 300  

 ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม   

12 การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลัง   

13 การประกจิการให้บรกิารควบคุมนํ้าหนัก 500  

14 การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ล่ิง หรือตูเ้กม 500  

15 การประกอบกิจการให้บรกิารคอมพิวเตอร์ 500  

16 การประกอบกิจการสนามกอลฟ์ หรือสนามฝึกซ้อมกอลฟ์   

 (1) ประกอบกิจการสนามกอลฟ์ 1,000  

 (2) การประกอบกิจการสนามฝึกซ้อมกอลฟ์ 1,000  

17 การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางกาแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์ 1,000  

 หรือสิ่งแวดล้อม   

18 การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะสว่นหน่ึงส่วนใดของร่างกาย 500  
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19 การประกอบกิจการให้บรกิารเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ 500  

20 การประกอบกิจการให้บรกิารดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ 500  

21 การประกอบกิจการให้บรกิารสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์

ช่ัวคราว 

500  

 10. กจิการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ   

1 การปั่นดา้ย กรอดา้ย ทอผ้าดว้ยเคร่ืองจักร หรือทอผ้าดว้ยกี่กระตุก   

 (1) การปั่นดา้ย การกรอดา้ย การทอผ้าดว้ยเคร่ืองจักรไมเ่กิน 20 แรงม้า 500  

 (2) การปั่นดา้ย การกรอดา้ย การทอผ้าดว้ยเคร่ืองจักรเกินกว่า 20 แรงม้า 1,000  

 (3) การทอผ้าดว้ยกี่กระตุก ต้ังแต่ 5 กี่ ถึง 10 กี ่ 300  

 (4) การทอผ้าดว้ยกี่กระตุก เกินกว่า 10 กี่ ขึ้นไป 500  

2 การสะสมปอ ปุาน ฝูาย นุ่น หรือใยสังเคราะห ์ 500  

3 การปั่นฝูาย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร 500  

4 การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่นๆ ดว้ยเคร่ืองจักร 500  

5 การเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทออื่นๆ ดว้ยเคร่ืองจักร   

 (1) ต้ังแต่ 5 เครื่อง ไมเ่กิน 10 เครื่อง 500  

 (2) เกินกว่า 10 เครื่อง ขึน้ไป 1,000  

6 การพิมพ์ผ้า และสิ่งทออื่นๆ 500  

7 การซัก อบ รีด หรืออัดกลบีผ้าด้วยเครื่องจักร 500  

8 การย้อม ฟอก กัดสผี้าหรือสิ่งทออื่นๆ 500  

 11. กจิการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรอืวัตถุที่คล้ายคลึง   

1 การผลติภาชนะดนิเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา   

 (1) โดยไมใ่ช้เคร่ืองจักร 300  

 (2) โดยใช้เคร่ืองจักร 500  

2 การระเบิด โม ่บด หรือยอ่ยหิน ดว้ยเคร่ืองจักร 1,000  

3 การผลติสิ่งของ เครื่องใช้หรอืผลติภัณฑ์อื่นๆ ดว้ยซเีมนต์ หรือวัตถุที่คลา้ยคลึง   

 (1) โดยไมใ่ช้เคร่ืองจักร 500  

 (2) โดยใช้เคร่ืองจักร 1,000  
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4 การสะสม ผสมซเีมนต์ หิน ดนิ ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก   

 ดูด โม ่บด หรือยอ่ย ดว้ยเคร่ืองจักร ยกเว้นกิจการที่ไดรั้บใบอนุญาตใน 11 (1)   

 (1) ไมเ่กิน 5,000 กิโลกรัม (5 ตัน) 1,000  

 (2) เกินกว่า 5,000 กิโลกรัม ขึน้ไป 2,000  

5 การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คลา้ยคลึง   

 (1) โดยไมใ่ช้เคร่ืองจักร 300  

 (2) โดยใช้เคร่ืองจักร 500  

6 การเลื่อย ตัด หรือประดษิฐ์หินเป็นส่ิงของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ 500  

7 การผลติชอลก์ ปูนปลาสเตอร ์ปูนขาว ดนิสอพอง หรือเผาหินปูน 500  

8 การผลติ ผลติภัณฑ์ต่างๆ ที่มีแรใ่ยหินเป็นส่วนประกอบหรือสว่นผสม 500  

9 การผลติ ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 500  

10 การผลติกระดาษทราย หรือผ้าทราย 500  

11 การผลติใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 500  

12 การลา้ง การขัดดว้ยการพ่นทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก แก้ว หิน 500  

 หรือวัตถุอื่นใด ยกเว้นกิจการที่ไดรั้บอนุญาตใน 6 (5)   

 12. กจิการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก   

 และสารเคมีต่างๆ   

1 การผลติ สะสม บรรจุ หรือขนสง่กรด ด่าง สารออกซิไดซ์หรอืสารตัวทําละลาย   

 (1) การทําน้ํากรด ด่าง สารออกซิไดซ์ หรือสารตัวทําละลาย 500  

 (2) การบรรจุ การสะสม การขนสง่กรด ด่าง สารออกซิไดซ์หรอืสารตัวทํา

ละลาย 

1,000  

2 การผลติ สะสม บรรจุ หรือขนสง่ก๊าซ   

 (1) การผลติก๊าซ 1,000  

 (2) การบรรจุ การสะสมก๊าซ พ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร 1,000  

 (3) การบรรจุ การสะสมก๊าซ พ้ืนที่เกินกว่า 100 ตารางเมตร ขึน้ไป 1,000  

 (4) ปั๊มก๊าซ 1,000  

 (5) การขนสง่ก๊าซ 1,000  

3 การผลติ สะสม กล่ัน หรือขนสง่ปิโตรเลยีมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลยีม   

 (1) การผลติ กล่ัน นํ้ามันปิโตรเลยีมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลยีมต่างๆ 5,000  
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 (2) การสะสมนํ้ามันปิโตรเลยีมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลยีมต่างๆ   

 ก. จํานวนสะสมไม่เกิน 1,000 ลติร 500  

 ข. จํานวนสะสมเกินกว่า 1,000 ลติร ไมเ่กิน 5,000 ลติร 1,000  

 ค. จํานวนสะสมเกินกว่า 5,000 ลติร ขึน้ไป 2,000  

 ง. การขนสง่นํ้ามันปิโตรเลยีมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลยีมต่างๆ 3,000  

4 การผลติ สะสม หรือขนสง่ถ่านหิน หรือถ่านโค้ก   

 (1) การผลติถ่านหิน ถ่านโค้ก 500  

 (2) การสะสมถ่านหิน ถ่านโค้ก 500  

 (3) การขนสง่ถ่านหิน ถ่านโค้ก 1,000  

5 การพ่นส ียกเว้นกิจการที่ไดรั้บใบอนุญาตใน 7 (1) 500  

6 การผลติสิ่งของเครื่องใช้หรอืผลติภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก   

 เซลลูลอยด ์เบเกอร์ไลท ์หรือวัตถุที่คลา้ยคลึง   

 (1) ใช้เคร่ืองจักรไมเ่กิน 2 แรงม้า 300  

 (2) ใช้เคร่ืองจักรเกินกว่า 2 แรงม้า ขึน้ไป 500  

7 การโม ่สะสม หรือบดชัน   

 (1) โดยไมใ่ช้เคร่ืองจักร 300  

 (2) โดยใช้เคร่ืองจักร 500  

8 การผลติสหีรือน้ํามันผสมสี 1,000  

9 การผลติ ลา้งฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์   

 (1) ลา้งฟิล์มรูปถ่าย 500  

 (2) ลา้งฟิล์มภาพยนต์ 1,000  

 (3) การผลติฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนต์ 1,500  

10 การเคลอืบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด ์เบเกอร์ไลท ์หรือวัตถุ   

 ที่คล้ายคลึง   

11 การผลติพลาสติก เซลลูลอยด ์เบเกอร์ไลท ์หรือวัตถุที่คลา้ยคลึง 500  

12 การผลติ หรือบรรจุสารเคมีดับเพลงิ 500  

13 การผลตินํ้าแข็งแห้ง   

 (1) ใช้เคร่ืองทําความเย็นไมเ่กิน 5 แรงม้า 300  
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 (2) ใช้เคร่ืองทําความเย็นเกินกว่า 5 แรงม้า แตไ่มเ่กิน 20 แรงม้า 500  

 (3) ใช้เคร่ืองทําความเย็นเกินกว่า 20 แรงม้า ขึน้ไป 1,000  

14 การผลติ สะสม ขนสง่ดอกไม้เพลงิ หรือสารเคมีอันเป็นสว่นประกอบ 1,000  

 ในการผลติดอกไมเ้พลงิ   

15 การผลติเชลแล็ก หรือสารเคลอืบเงา 1,000  

16 การผลติ สะสม บรรจุ ขนสง่สารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค   

 (1) การผลติโดยไมใ่ช้เคร่ืองจักร 500  

 (2) การผลติโดยใช้เคร่ืองจักร 1,000  

 (3) การสะสม การบรรจุ การขนสง่ 1,000  

17 การผลติ สะสม หรือบรรจุกาว   

 (1) การผลติ 500  

 (2) การบรรจุ การสะสม 500  

 13. กจิการอ่ืนๆ   

1 การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดยีวกันด้วยเครื่องจักร   

 (1) สถานที่มีเคร่ืองจักรรวมกันแลว้ไม่เกิน 2 แรงม้า 300  

 (2) สถานที่มีเคร่ืองจักรรวมกันแลว้เกินกว่า 2 แรงม้าแต่ไม่เกิน 5 แรงม้า 500  

 (3) สถานที่มีเคร่ืองจักรรวมกันแลว้เกินกว่า 5 แรงม้า ขึน้ไป 1,000  

2 การผลติ ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟูา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์   

 หรือเครื่องอุปกรณ์ไฟฟูา   

 (1) การผลติ 500  

 (2) การซ่อม 500  

3 การผลติเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คลา้ยคลึง   

 (1) โดยไมใ่ช้เคร่ืองจักร 500  

 (2) โดยใช้เคร่ืองจักร 1,000  

4 การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร   

 (1) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว 500  

 (2) การถ่ายเอกสาร 500  
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5 การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใช้แลว้หรือเหลอืใช้ 500  

6 การประกอบกิจการโกดังสนิค้า 1,000  

7 การลา้งขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แลว้เพ่ือนําไปใช้ใหม่หรือ 500  

 แปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่   

8 การพิมพ์ เขียน พ่นส ีหรือวิธอีื่นใดลงบนวัตถุที่มิใช่ส่ิงทอ 500  

9 การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา 500  

10 การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เคร่ืองจักร 500  

11 การให้บรกิารควบคุมปูองกันและกําจัดแมลง หรือสัตว์พาหะนําโรค 1,000  

12 การผลติสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง 500  

13 การผลติ สะสม หรือขนสง่ไบโอดเีซลและเอทานอล 1,000  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ร่าง 
 

 
 

ข้อบัญญัตอิงค์การบริหารส่วนต าบลหนองฉิม 

 

เรื่อง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองฉิม 

อ าเภอเนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ 

 
 

 


