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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโนนสัง 
เรื่อง   กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

อาศัยอํานาจตามในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลโนนสังโดยไดรับความเห็นชอบ

จากสภาองคการบริหารสวนตําบลโนนสังและนายอําเภอกันทรารมย  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโนนสัง  เรื่อง  กิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลโนนสังตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโนนสัง  เรื่อง  การควบคุมกิจการท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งรับผิดชอบ

ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น   

    “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

  “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน  

  “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย

ของสาธารณชน 

  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
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  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนสัง 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๕ ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้เปนกิจการท่ีตองมีการควบคุมภายในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลโนนสัง 

  (๑) กิจการที่เกี่ยวกับสัตวเล้ียง 

     (๑.๑) การเพาะพันธุ  เล้ียง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด 

     (๑.๒) การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ

ทํานองเดียวกันเพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ทั้งนี้  ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดู

หรือคาบริการในทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

  (๒) กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

   (๒.๑) การฆา  หรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  เรขาย   

หรือขายในตลาด 

   (๒.๒) การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือก  กระดอง  กระดูก  

เขา  หนัง  ขนสัตวหรือสวนอื่น ๆ  ของสัตวดวยการตม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ  ซึ่งมิใชเพ่ือเปนอาหาร 

   (๒.๓) การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอื่นใดตอสัตว 

หรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว 

  (๓) กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร 

การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๑) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  

เตาเจ้ียว  ซีอิ๊ว  น้ําจ้ิม  หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ 
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   (๓.๒) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว  ไดแก  

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

น้ําบูดู  ไตปลา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

   (๓.๓) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แชอิ่ม  จากผัก  

ผลไม  หรือพืชอยางอื่น 

   (๓.๔) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก  บด  

นึ่ง  ตม  ตุน  เคี่ยว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  ปง  ยาง  เผา  หรือวิธีอื่นใด 

   (๓.๕) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุลูกชิ้น 

   (๓.๖) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  

เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋  เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

   (๓.๗) การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสตา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ   

ที่คลายคลึงกัน 

   (๓.๘) การผลิต  ขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  ขนมอบอื่น ๆ 

   (๓.๙) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ํานม  หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว 

   (๓.๑๐) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑเนย 

ผลิตภัณฑเนยเทียม  และผลิตภัณฑเนยผสม 

   (๓.๑๑) การผลิตไอศกรีม 

   (๓.๑๒) การคั่ว  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ 

   (๓.๑๓) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดืม่ชนิดผงอื่น ๆ 

   (๓.๑๔) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  ไวน  

น้ําสมสายชู  ขาวหมาก  น้ําตาลเมา 

   (๓.๑๕) การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ 

     (๓.๑๖) การผลิต  สะสม  แบงบรรจุ  หรือขนสงน้ําแข็ง 

   (๓.๑๗) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจากพืช  

ผัก  ผลไม  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด 
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   (๓.๑๘) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารบรรจุกระปอง  ขวด   

หรือภาชนะอื่นใด 

   (๓.๑๙) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแตงอาหาร 

   (๓.๒๐) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม 

   (๓.๒๑) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุแบะแซ 

   (๓.๒๒) การแกะ  ตัดแตง  ลางสัตวน้ํา  ที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น 

   (๓.๒๓) การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 

   (๓.๒๔) การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 

  (๔) กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑ 

ทําความสะอาด 

   (๔.๑) การผลิต  โม  บด  ผสม  หรือบรรจุยา 

   (๔.๒) การผลิต  บรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอาง  

รวมทั้งสบูที่ใชกับรางกาย 

     (๔.๓) การผลิตผงซักฟอก  สบู   น้ํ ายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑ 

ทําความสะอาดตาง ๆ 

  (๕) กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

   (๕.๑) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช 

   (๕.๒) การลาง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ 

   (๕.๓) การผลิต  หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  แปงจากพืช   

หรือแปงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

   (๕.๔) การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักร  หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ  ก็ตาม 

   (๕.๕) การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช 

   (๕.๖) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย 

     (๕.๗) การตาก  สะสม  ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  ขาวโพด 

  (๖) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 
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   (๖.๑) การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ

ดวยโลหะหรือแร 

   (๖.๒) การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร  

หรือกาซ  หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

   (๖.๓)  การเคลือบ  ชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือ  

โลหะอื่นใด  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

   (๖.๔) การขัด  ลางโลหะดวยเครื่องจักร  หรือสารเคมี  ยกเวนกิจการที่ไดรับ

ใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

  (๗) กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

   (๗.๑) การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต 

   (๗.๒) การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟา

ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

   (๗.๓) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไวบริการ  

หรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  

ดังกลาวดวย 

   (๗.๔) การลาง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต 

   (๗.๕) การผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่ 

   (๗.๖) การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต  หรือตั้งศูนยถวงลอ 

   (๗.๗) การผลิต  ซอม  ประกอบ  หรืออัดผาเบรก  ผาคลัตช 

   (๗.๘) การสะสม  การซอมเครื่องกล  เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบ

ของยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกลเกา 

  (๘) กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ 

     (๘.๑) การเล่ือย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําคิ้ว  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร 

   (๘.๒) การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แตงสําเร็จส่ิงของเครื่องใช   

หรือผลิตภัณฑจากไม  หวาย  ชานออย 



หนา   ๑๘๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๖๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กมุภาพันธ   ๒๕๖๐ 
 

 

     (๘.๓) การอบไม 

     (๘.๔) การเผาถาน  หรือสะสมถาน 

  (๙) กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

   (๙.๑) การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๒) การประกอบกิจการอาบอบนวด 

   (๙.๓) การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับ

ใบอนุญาตใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปน

การใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๕) การประกอบกิจการโรงแรม  สถานที่พักที่มิใชโรงแรมที่จัดไวเพ่ือใหบริการ

พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๖) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบงเชา

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๗) การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก   

คาราโอเกะ  หรือตูเพลง  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

     (๙.๘) การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

   (๙.๙) การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย 

   (๙.๑๐) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก 

   (๙.๑๑) การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 

   (๙.๑๒) การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย 

   (๙.๑๓) การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ 

   (๙.๑๔) การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ 

   (๙.๑๕) การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเล้ียงหรือรับฝาก

สัตวชั่วคราว 



หนา   ๑๘๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๖๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กมุภาพันธ   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

   (๑๐.๑) การปนดาย  กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักร  หรือทอผาดวยกี่กระตุก 

     (๑๐.๒) การเย็บ  ปกผา  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๓) การพิมพผาและส่ิงทออื่น ๆ 

   (๑๐.๔) การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๕) การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ 

  (๑๑) กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๑.๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

   (๑๑.๒) การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น  ๆ ดวยซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๑.๓) การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมท้ังการขุด  

ตัก  ดูด  โม  บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร   

   (๑๑.๔) การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

  (๑๒) กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคก  และสารเคมีตาง ๆ 

     (๑๒.๑) การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกาซ 

   (๑๒.๒) การผลิต  สะสม  กล่ัน  หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม 

   (๑๒.๓) การผลิต  ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 

     (๑๒.๔) การผลิตหรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

   (๑๒.๕) การผลิตน้ําแข็งแหง 

   (๑๒.๖) การผลิต  สะสม  ขนสงดอกไมเพลิงหรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ 

ในการผลิตดอกไมเพลิง 

   (๑๒.๗) การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา 

   (๑๒.๘) การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

   (๑๒.๙) การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว 

  (๑๓) กิจการอื่น ๆ 

     (๑๓.๑) การผลิต  ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส

หรืออุปกรณไฟฟา 
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   (๑๓.๒) การพิมพแบบ  พิมพเขียวหรือถายเอกสาร 

   (๑๓.๓) การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 

   (๑๓.๔) การประกอบกิจการโกดังสินคา 

   (๑๓.๕) การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลวเพ่ือนําไปใชใหมหรือแปรสภาพ

เปนผลิตภัณฑใหม 

     (๑๓.๖) การพิมพ  เขียน  พนสีหรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

     (๑๓.๗)  การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลงหรือสัตวพาหะนําโรค 

ขอ ๖ สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้ท่ีตั้งอยูในเขตที่กฎหมาย 

วาดวยการผังเมือง   หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด 

ที่เขาขายเปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย 

การนั้นและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี 

ขอ ๗ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ีขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับหามมิใหผูใดดําเนินกิจการ

ตามท่ีตองมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะที่เปนการคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ในการออกใบอนุญาตเจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ

เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวโดยท่ัวไปในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว 

ขอ ๘ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะที่เปนการคา

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้พรอมกับเอกสารและหลักฐาน

ดังตอไปนี้ 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒) สําเนาทะเบียนบาน 

  (๓) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๔) อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลโนนสังประกาศกําหนด   

ขอ ๙ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) สถานที่ตั้งนั้นตองอยูในทําเลที่จะทํารางระบายน้ําโสโครกอยางเหมาะสมตามคําแนะนํา

ของเจาพนักงานสาธารณสุข 



หนา   ๑๘๔ 
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  (๒) ตองจัดทํารางระบายน้าํหรอืบอรับน้าํโสโครกดวยวัตถุถาวรมีลักษณะเรียบ  ไมซึมไมรั่ว   

น้ําไหลไดสะดวก 

  (๓) การระบายน้ําและรางระบายน้าํตองไมเปนท่ีเดือดรอนแกผูใชน้ําในทางสาธารณสุข

หรือแกผูอาศัยใกลเคียง 

  (๔) เมื่อเจาพนักงานทองถิ่น  เห็นวาสถานที่ใดสมควรจะตองทําพ้ืนดวยวัตถุถาวร 

เพ่ือมิใหน้ําซึมรั่วไหล  หรือขังได  หรือเห็นวาควรมีบอพักน้ําโสโครก  หรือทําการกําจัดน้ําโสโครก  ไขมัน  

ใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาลหรือตองมีเครื่องระบายน้ําเครื่องปองกันกล่ิน  ไอ  เสียง  ความสะเทือน   

ฝุนละออง  เขมา  เถา  หรือส่ิงอื่นใดอันอาจเปนเหตุรําคาญแกผูท่ีอยูขางเคียงขอกําหนดดังกลาว   

ผูขอรับใบอนุญาตตองปฏิบัติใหเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงานทองถิ่น 

  (๕) ตองใหมีแสงสวางและการระบายอากาศเพียงพอและตองจัดสถานที่มิใหเปน 

ที่อยูอาศัยของสัตวและแมลงนําโรค 

  (๖) ตองจัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอแกการประกอบกิจการนั้น 

  (๗) ตองมีท่ีรองรับขยะมูลฝอย  และส่ิงเปรอะเปอน  อันไดสุขลักษณะเพียงพอ 

  (๘) ปฏิบัติการอื่นใดอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่น  เจาพนักงาน

สาธารณสุขเห็นชอบ 

ขอ ๑๐ ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นหากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๑๑ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจ

ความถูกตองและความสมบูรณของคําขอถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑ  

วิธีการ  หรือเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในขอบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมดและแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน   

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 
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เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ี

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสองใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกนิสองครัง้  ครั้งละไมเกนิสิบหาวนัแตตองมี

หนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลาตามวรรคสอง

หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๑๒ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาตและใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลโนนสังเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุเมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๑๘  และขอ  ๑๙  ดวย 

ขอ ๑๓ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไวทาย

ขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกหรือกอนใบอนุญาต 

ส้ินอายุสําหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้นถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๑๔ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลโนนสัง 

ขอ ๑๕ ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานที่

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 



หนา   ๑๘๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๖๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กมุภาพันธ   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๑๖ ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูไดรับใบอนุญาต 

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหายใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลายหรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๑๗ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

หรือขอบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ี

ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาท่ีเห็นสมควร 

แตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๑๘ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับ

ใบอนุญาต 

  (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุ ท่ีจะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

  (๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบังคับนี้  

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต

ตามขอบังคับนี้ และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชนหรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 



หนา   ๑๘๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๖๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กมุภาพันธ   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๑๙ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาวใหสงคําส่ัง 

โดยทางไปรษณียตอบรับหรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาท่ีคําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง 

แลวแตกรณี 

ขอ ๒๐ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๒๑ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๒๒ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลโนนสังเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

โสภา  คําศริ ิ

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลโนนสัง 



 

 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัตอิงคการบริหารสวนตําบลโนนสัง   

เร่ือง  กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ลําดับ ประเภทกิจการ คาธรรมเนียม 

ตอป (บาท) 

๑ กิจการเกี่ยวกับสัตวเล้ียง  

๑.๑ การเพาะพันธุ  เลี้ยง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด 

ก. การเลี้ยงมา โค กระบือ ตั้งแต ๑๐ ตัว  แตไมเกิน ๒๐ ตัว 
ข. การเลี้ยงมา โค กระบือ ตั้งแต ๒๑ ตัวข้ึนไป 
ค. การเลี้ยงสุกร ตั้งแต ๑๐ ตัว  แตไมเกิน ๒๐ ตัว 

ง. การเลี้ยงสุกร ตั้งแต ๒๑ ตัวข้ึนไป 
จ. การเลี้ยงหาน เปด ไก หรือสัตวปกอ่ืน ๆ ตั้งแต  ๕๐ ตัว แตไมเกิน ๑๐๐ ตัว 
ฉ. การเลี้ยงหาน เปด ไก หรือสัตวปกอ่ืน ๆ ตั้งแต ๑๐๑ ตัวข้ึนไป  

ช. สัตวเลื้อยคลาน หรือแมลง  

 

๒๐๐ 
๓๐๐ 
๒๐๐ 

๓๐๐ 
๑๐๐ 
๒๐๐ 

๒๐๐ 
๑.๒ การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน 

เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น ท้ังนี้ ไมวาจะมีการเรียกเก็บ
คาดูหรือคาบริการในทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 
 

๓๐๐ 

๒ กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ       
๒.๑ การฆา หรือชําแหละสัตว ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร เรขาย หรือขาย 

ในตลาด 
ก. เดือนละไมเกิน ๑๐๐ ตัว 
ข. เดือนละ ๑๐๑ ตัวข้ึนไป 

 
 

๒๐๐ 
๓๐๐ 

๒.๒ การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก 
เขา หนัง ขนสัตวหรือสวนอ่ืน ๆ ของสัตวดวยการตม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ 
ซ่ึงมิใชเพ่ือเปนอาหาร 
 

 
๓๐๐ 

๒.๓ การผลิต โม ปน บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทําอ่ืนใดตอสัตวหรือพืช 
หรือสวนหนึ่ งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบ 
ของอาหารสัตว 

 
๓๐๐ 

๓ กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร 
การเรขาย การขายในตลาด และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  

 

๓.๑ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ เตาเจี้ยว 
ซีอ๊ิว น้ําจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ 

๒๐๐ 

๓.๒ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว ไดแก ปลารา ปลาเจา  
กุงเจา ปลาสม ปลาจอม แหนม หมํ่า ไสกรอก กะป น้ําปลา หอยดอง น้ําเคย น้ําบูด ู

๒๐๐ 



 

ไตปลา หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน 

๓.๓ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง แชอ่ิม จากผัก ผลไม  หรือพืช 

อยางอ่ืน 

๒๐๐ 

๓.๔ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก บด 

นึ่ง ตม ตุน เค่ียว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปง ยาง เผา หรือวิธีอ่ืนใด 

๒๐๐ 

๓.๕ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุลูกชิ้น ๒๐๐ 

๓.๖ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เสนหม่ี ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย  เตาหู วุนเสน 

เก้ียมอ๋ี เนื้อสัตวเทียม หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน 

๒๐๐ 

๓.๗ การผลิตบะหม่ี มักกะโรนี สปาเกตตี พาสตา หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  ท่ีคลายคลึงกัน ๒๐๐ 

๓.๘ การผลิต ขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ ขนมอบอ่ืน ๆ ๒๐๐ 

๓.๙ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ํานม หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว ๒๐๐ 

๓.๑๐ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑเนย 

ผลิตภัณฑเนยเทียม และผลิตภัณฑเนยผสม 

๒๐๐ 

๓.๑๑ การผลิตไอศกรีม ๒๐๐ 

๓.๑๒ การค่ัว สะสม หรือแบงบรรจุกาแฟ ๒๐๐ 

๓.๑๓ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ใบชาแหง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ ๒๐๐ 

๓.๑๔ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร ไวน  น้ําสมสายชู  

ขาวหมาก  น้ําตาลเมา  

๒๐๐ 

๓.๑๕ การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ 

ก. ผลิตไมเกิน ๑๐,๐๐๐ ลิตร/ วัน 

ข. ผลิตตั้งแต ๑๐,๐๐๑ ลิตร แตไมเกิน ๓๐,๐๐๐ลิตร/วัน 

ค. ผลิตตั้งแต ๓๐,๐๐๑ ลิตร ข้ึนไป/วัน 

 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๕๐๐ 

๓.๑๖ การผลิต สะสม แบงบรรจุ หรือขนสงน้ําแข็ง 

 

๒๐๐ 

๓.๑๗ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจากพืช  ผัก ผลไม 

เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ บรรจุกระปอง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด 

 

๒๐๐ 

๓.๑๘ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด 

 

๒๐๐ 

๓.๑๙ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแตงอาหาร 

 

๒๐๐ 

๓.๒๐ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําตาล น้ําเชื่อม 

 

๒๐๐ 
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๓.๒๑ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุแบะแซ ๒๐๐ 

๓.๒๒ การแกะ ตัดแตง ลางสัตวน้ํา ท่ีไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น 
 

๒๐๐ 

๓.๒๓ การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 
 

๓๐๐ 

๓.๒๔ การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร ๓๐๐ 
 

๔ กิจการท่ีเกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑทํา

ความสะอาด 

 

๔.๑ การผลิต โม บด ผสม หรือบรรจุยา ๓๐๐ 

๔.๒ การผลิต บรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอาง รวมท้ังสบูท่ีใชกับ

รางกาย 

๒๐๐ 

๔.๓ การผลิตผงซักฟอก สบู น้ํายาทําความสะอาด หรือผลิตภัณฑทําความสะอาดตาง ๆ ๒๐๐ 

๕ กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร  

๕.๑ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช ๒๐๐ 

๕.๒ การลาง อบ รม หรือสะสมยางดิบ ๕๐๐ 

๕.๓ การผลิต หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู แปงจากพืช  หรือแปงอ่ืน ๆ  

ในทํานองเดียวกัน 

๒๐๐ 

๕.๔ การสีขาว นวดขาวดวยเครื่องจักร หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ ก็ตาม 

ก. การสีขาวดวยเครื่องจักร ไมเกิน ๑๐ แรงมา 

ข. การสีขาวดวยเครื่องจักร ตั้งแต  ๑๑ แรงมาแตไมเกิน ๒๐ แรงมา 

ค. การสีขาวดวยเครื่องจักร ตั้งแต ๒๑ แรงมาแตไมเกิน ๔๐ แรงมา 

ง. การสีขาวดวยเครื่องจักร ตั้งแต ๔๐ แรงมาข้ึนไป 

จ. การเก่ียวขาวดวยรถเก่ียว/นวดขาว ขนาดมีกําลังเครื่องยนต ไมเกิน  

๓๐ แรงมา 

ฉ. การเ ก่ียวขาวดวยรถเก่ียว/นวดขาว ขนาดมีกําลังเครื่องยนต ตั้ งแต  

๓๑ แรงมาข้ึนไป 

 

๒๐๐ 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

๘๐๐ 

๕๐๐ 

 

๘๐๐ 

 

๕.๕ การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช ๒๐๐ 

๕.๖ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุท่ีนําไปผลิตปุย ๒๐๐ 

๕.๗ การตาก สะสม ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง ขาวเปลือก ออย ขาวโพด ๓๐๐ 

๖ กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร  

๖.๑ การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ หรือเครื่องใชตาง ๆ 

ดวยโลหะหรือแร 
 

๓๐๐ 
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๖.๒ การกลึง เจาะ เชื่อม ต ีตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร หรือกาซ  

หรือไฟฟา ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๖.๑ 

๓๐๐ 

๖.๓ การเคลือบ ชุบโลหะดวยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือ โลหะอ่ืนใด 

ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๖.๑ 

๓๐๐ 

๖.๔ การขัด ลางโลหะดวยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาต 

ใน  ๖.๑ 

๓๐๐ 

๗ กิจการท่ีเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล     

๗.๑ การตอ ประกอบ เคาะ ปะผุ พนสี หรือพนสารกันสนิมยานยนต 
 

๓๐๐ 

๗.๒ การซอม การปรับแตงเครื่องยนต เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟา 

ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร  

หรือเครื่องกล 

๓๐๐ 

๗.๓ การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซ่ึงมีไวบริการ 

หรือจําหนาย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต 

เครื่องจักรหรือเครื่องกล ดังกลาวดวย 

 

๕๐๐ 

๗.๔ การลาง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต ๓๐๐ 

๗.๕ การผลิต สะสม จําหนาย ซอม หรืออัดแบตเตอรี่ 
 

๓๐๐ 

๗.๖ การจําหนาย ซอม ปะ เชื่อมยางยานยนต หรือตั้งศูนยถวงลอ 
 

๒๐๐ 

๗.๗ การผลิต ซอม ประกอบ หรืออัดผาเบรก ผาคลัตช 
 

๒๐๐ 

๗.๘ การสะสม การซอมเครื่องกล เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบ 

ของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกลเกา 

 

๒๐๐ 

๘ กิจการท่ีเกี่ยวกับไมหรือกระดาษ   

๘.๑ การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดรอง ทําค้ิว หรือตัดไมดวยเครื่องจักร ๓๐๐ 

๘.๒ การผลิต พน ทาสารเคลือบเงา หรือสีแตงสําเร็จสิ่งของเครื่องใช  หรือผลิตภัณฑ 

จากไม หวาย ชานออย 

๒๐๐ 

๘.๓ การอบไม ๓๐๐ 

๘.๔ การเผาถาน หรือสะสมถาน ๒๐๐ 

๙ กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ  

๙.๑  การประกอบกิจการ สปาเพ่ือสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล 

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
 

๓๐๐ 
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๙.๒ การประกอบกิจการอาบ อบ นวด ๓๐๐ 

๙.๓ การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาต 

ใน  ๙.๑ หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

๒๐๐ 

๙.๔ การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแตเปน 

การใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๙.๑ หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย

สถานพยาบาล 

๒๐๐ 

๙.๖ การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หรือหองแบงเชา 

หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

๕๐๐ 

๙.๗ การจัดใหมีมหรสพ การแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก 

คาราโอเกะ หรือตูเพลง หรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 

๓๐๐ 

๙.๘ การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแตงผม เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ 

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

๒๐๐ 

๙.๙ การประกอบกิจการสถานท่ีออกกําลังกาย ๓๐๐ 

๙.๑๐ การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก ๓๐๐ 

๙.๑๑ การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 
 

๒๐๐ 

๙.๑๒ การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย 
 

๒๐๐ 

๙.๑๓ การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ 
 

๒๐๐ 

๙.๑๔ การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบานของผูรับบริการ 
 

๒๐๐ 

๙.๑๕ การประกอบกิจการใหบริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตวชั่วคราว 
 

๓๐๐ 

๑๐ กิจการท่ีเกี่ยวกับส่ิงทอ  

๑๐.๑ การปนดาย กรอดาย ทอผาดวยเครื่องจักร หรือทอผาดวยก่ีกระตุก 
 

๒๐๐ 

๑๐.๒ การเย็บ ปกผา หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวยเครื่องจักร 
 

๓๐๐ 

๑๐.๓ การพิมพผา และสิ่งทออ่ืน ๆ 
 

๒๐๐ 

๑๐.๔ การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร ๒๐๐ 

๑๐.๕ การยอม ฟอก กัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืน ๆ ๒๐๐ 

๑๑ กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุท่ีคลายคลึง    

๑๑.๑ การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา  ๒๐๐ 

๑๑.๒ การผลิตสิ่งของ เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ดวยซีเมนต หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๓๐๐ 
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๑๑.๓ การสะสม ผสมซีเมนต หิน ดิน ทราย วัสดุกอสราง รวมท้ังการขุด ตัก ดูด โม บด  

หรือยอยดวยเครื่องจักร 

๓๐๐ 

๑๑.๔ การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๓๐๐ 

๑๒ กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม ปโตรเคมี ถานหิน ถานโคก และสารเคมีตาง ๆ  

๑๒.๑ การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกาซ 

ก. การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกาซ ไมเกิน ๒๐๐ ลิตร 

ข. การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกาซตั้งแต ๒๐๑ ลิตรข้ึนไป 

ค. สถานีบริการกาชทุกประเภท 

 

๒๐๐ 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

๑๒.๒ การผลิต สะสม กลั่น หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม 
 

๕๐๐ 

๑๒.๓ การผลิต ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 
 

๒๐๐ 

๑๒.๔ การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
 

๓๐๐ 

๑๒.๕ การผลิตน้ําแข็งแหง 
 

๓๐๐ 

๑๒.๖ การผลิต สะสม ขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบในการผลิต

ดอกไมเพลิง 

๓๐๐ 

๑๒.๗ การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา ๒๐๐ 

๑๒.๘ การผลิต สะสม บรรจุ ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค ๒๐๐ 

๑๒.๙ การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว ๒๐๐ 

๑๓ กิจการอ่ืน ๆ        

๑๓.๑ การผลิต ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

หรืออุปกรณไฟฟา 

๒๐๐ 

๑๓.๒ การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือถายเอกสาร ๒๐๐ 

๑๓.๓ การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช ๒๐๐ 

๑๓.๔ การประกอบกิจการโกดังสินคา ๓๐๐ 

๑๓.๕ การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลวเพ่ือนําไปใชใหมหรือแปรสภาพ 

เปนผลิตภัณฑใหม 

๒๐๐ 

๑๓.๖ การพิมพ เขียน พนสี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ 
 

๒๐๐ 

๑๓.๗ การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง หรือสัตวพาหะนําโรค 
 

๓๐๐ 

๑๓.๘ การประกอบกิจการรับเหมากอสราง 
 

๕๐๐ 
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แบบ อภ. ๑  

คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  
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ขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว)....................................................................................................................................................  

� เปนบุคคลธรรมดา อายุ..................ป สัญชาต.ิ.............................  

เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขท่ี � ���� ����� �� � อยูบานเลขท่ี.....................................  

หมูท่ี..........................ตําบล ............................................. อําเภอ..............................................  จังหวัด .................................................

โทรศัพท..........................................................................  

� เปนนิติบุคคลประเภท.................................................................จดทะเบียนเมื่อ.................................................................................  

มีสํานักงานอยูเลขท่ี...............................หมูท่ี................. ตําบล  ..........................................อําเภอ ........................................................

จังหวัด...................................................โทรศัพท.............................................................................  

โดยผูมีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต ดังน้ี  

๑. (นาย, นาง, นางสาว)..................................................................อยูบานเลขท่ี...............................หมูท่ี.............................. 

ตําบล .......................................................อําเภอ ............................................................. จังหวัด............................................................

โทรศัพท...........................................................................................  

๒. (นาย, นาง, นางสาว)..................................................................อยูบานเลขท่ี...............................หมูท่ี.............................. 

ตําบล .......................................................อําเภอ ............................................................. จังหวัด...........................................................

โทรศัพท...........................................................................................  

ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพตอเจาพนักงานทองถ่ิน ดังน้ี  

๑. ช่ือสถานประกอบการ....................................................ประกอบกิจการ............................................................................... 

ซึ่งเปนกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพประเภท............................................................................................ลําดับท่ี.................................

กําลังเครื่องจักรโดยรวม......................แรงมา (กรณีท่ีเปนกิจการท่ีเก่ียวกับการบริการใหระบุ จํานวนหอง......................หองหรือจํานวน

ท่ีน่ัง......................ท่ีน่ัง กรณีท่ีเปนกิจการท่ีเก่ียวกับการเลีย้งสัตวใหระบุจํานวนตัว......................ตัว) จํานวนคนงาน..........................คน  

๒. สถานประกอบการตั้งอยูเลขท่ี........... ตําบล........................... อําเภอ.......................... จังหวัด............................................

โทรศัพท........................................ อาคารประกอบการมีเน้ือท่ี.......................................... ตารางเมตร บริเวณสถานประกอบการ 

(รวมท้ังอาคาร ประกอบการ) มีเน้ือท่ี.....................ตารางเมตร ท่ีดินบริเวณสถานประกอบการเปนของ..........................................

อาคารประกอบการเปนของ..........................................................................อาคารประกอบการ    � มีอยูเดิม     � กอสรางใหม 

ลักษณะของอาคารประกอบการ.............................................................. (เปนไม หรือหองแถว ตึกแถว คอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ)       

ไดรับใบอนุญาตปลูกสรางอาคารประเภท..........................................สถานประกอบการอยูใกลเคียงกับ................................................. 

การพักคางของผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการ    � มี    � ไมม ี 

บริเวณสถานประกอบการมีเขตตดิตอ ดานเหนือ.............................................................................  

ดานใต................................................................................................................................................  

ดานตะวันออก...................................................................................................................................  

ดานตะวันตก..................................................................................................................................... 
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๓. ทํางานปกติตั้งแตเวลา.............................น. ถึงเวลา........................น. รวมวันละ...............................ช่ัวโมง..................กะ  

วันหยุดงานประจําสัปดาห.................................................................  

๔. จํานวนและระดับผูซึ่งทํางานในสถานประกอบการ รวม...............................คน  

 ๔.๑ เจาหนาท่ีบรหิารและวิชาการ.....................................คน  

 ๔.๒ คนงานชาย.......................คน คนงานหญิง.........................คน 

 ๔.๓ ผูชํานาญการจากตางประเทศ.....................................คน  

๔.๔ ชางเทคนิคและชางฝมือจากตางประเทศ........................................คน  

๕. การผลติ  

๕.๑ ช่ือ ปริมาณการใชและแหลงท่ีมาของวัตถุดิบ  

วัตถุดิบ ปริมาณการใช (ตอป) แหลงท่ีมา (ระบุบริษัท/ 

หางรานของผูจําหนาย)  

๕.๑.๑ ......................................... .................................................. ............................................................  

๕.๑.๒ ......................................... .................................................. ............................................................  

๕.๑.๓ ......................................... .................................................. ............................................................  

๕.๒ ช่ือผลิตภัณฑ ปริมาณการผลติ และการจําหนาย  

ผลิตภณัฑ ปริมาณการผลิต (ตอป) การจําหนาย (ระบุสถานท่ีจําหนาย)  

๕.๒.๑ ......................................... .................................................. ............................................................  

๕.๒.๒ ......................................... .................................................. ............................................................  

๕.๒.๓ ......................................... .................................................. ............................................................  

๕.๓ วัตถุผลพลอยได (ระบุช่ือและปริมาณวัตถุผลพลอยได) (ถามี)  

วัตถุผลพลอยได ปริมาณวัตถุผลพลอยได จําหนายได/จําหนายไมได  

๕.๓.๑ ......................................... .................................................. ............................................................  

๕.๓.๒ ......................................... .................................................. ............................................................  

๕.๓.๓ ......................................... .................................................. ............................................................  

๕.๔ อุปกรณ/เครื่องมือ/เครื่องจักรท่ีใชในการประกอบการ ไดแก (ระบุชนิด ขนาด จํานวน)  

๕.๔.๑ ......................................... ขนาด..............................แรงมา จํานวน......................................เครือ่ง  

๕.๔.๒ ......................................... ขนาด..............................แรงมา จํานวน......................................เครือ่ง  

๕.๔.๓ ......................................... ขนาด..............................แรงมา จํานวน......................................เครือ่ง  

๖. การควบคุมมลพิษ  

๖.๑ มลพิษท่ีเกิดข้ึนจากการประกอบกิจการ (นํ้าเสีย/ของเสีย/มลพิษอากาศ/สิ่งปฏิกูล) (ระบุช่ือและปริมาณ ) (ถามี)  

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

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

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

...................................................................................................................................................................................... 
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๖.๒ การควบคุมมลพิษกอนปลอยออกสูภายนอก (การบําบัดหรือปรบัปรุงคุณภาพนํ้าเสยี/ของเสีย/มลพิษอากาศ/สิ่งปฏิกูล)  

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

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

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

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

๗. มาตรการปองกันอันตรายสาํหรับผูปฏิบัติงาน/คนงาน  

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

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

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

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

๘. แผนท่ีสังเขป แสดงสถานท่ีตั้งสถานประกอบการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

๙. แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีประกอบการ และท่ีตั้งของเครื่องจักร (หากมีหลายช้ันใหแสดงทุกช้ัน) รวมท้ังท่ีพักของผูปฏิบัติงานในสถาน

ประกอบการ (ถามี)  

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๐. รายละเอียดกระบวนการผลติของสถานประกอบการพรอมแสดงผังภาพรวมของกระบวนการผลติ  

๑๐.๑ รายละเอียดกระบวนการผลิต  

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

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

......................................................................................................................................................................................  
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๑๐.๒ ผังภาพรวมของกระบวนการผลิต  

๑๑. หลักฐานท่ีนํามาประกอบการพิจารณาคําขออนุญาต  

� ๑๑.๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานเจาของกิจการ (ผูประกอบการ/ผูถือใบอนุญาต)  

� ๑๑.๒ สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูจัดการ  

� ๑๑.๓ สําเนาทะเบียนบานของบานท่ีใชเปนท่ีตั้งสถานประกอบการ  

� ๑๑.๔ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติบุคคล  

               (กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล)  

� ๑๑.๕ หลักฐานแสดงวาอาคารท่ีใชเปนสถานประกอบการสามารถใชประกอบกิจการน้ันได โดยถูกตองตาม  

               กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  

� ๑๑.๖ หนังสือยินยอมใหใชอาคารหรือสัญญาเชาจากเจาของอาคาร (กรณีผูขอรับใบอนุญาตไมมกีรรมสิทธ์ิ  

              ในอาคารท่ีใชเปนสถานประกอบการ) 

� ๑๑.๗ หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมายพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ  

               และผูรับมอบอํานาจ (กรณีเจาของไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง)  

� ๑๑.๘ ใบอนุญาตใหประกอบกิจการจากสวนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวของ  

� ๑๑.๙ อ่ืน ๆ (ระบุ).............................................................................................................................................................  

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

  ขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอน้ีเปนความจริงทุกประการ  

 

 

    (ลงช่ือ).......................................................................ผูขอรับใบอนุญาต  

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

 

 

 

 

 

 

 


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสัง
	เรื่อง   กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
	พ.ศ.  ๒๕๕๙

	
	แบบ อภ. ๑
	คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ



