
 หนา   ๑๙๑ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กมุภาพันธ   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบัวปากทา 

เรื่อง   กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่ เปนการปรับปรุงขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบัวปากทา  วาดวยกิจการ 

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพในเขตองคการบริหารสวนตําบลบัวปากทา 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕   

มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

องคการบริหารสวนตําบลบัวปากทาโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวปากทา 

และนายอําเภอบางเลน  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบัวปากทา  เรื่อง  กิจการ 

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลบัวปากทาตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓  ใหยกเลิก 

  ๓.๑  ขอบังคับองคการบริหารสวนตําบลบัวปากทา  เรื่อง  กิจการที่เปนอันตราย 

ตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๔๑ 

  ๓.๒  ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบัวปากทา  เรื่อง  กิจการที่เปนอันตราย 

ตอสุขภาพ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

บรรดาขอบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศหรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้ 

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ในขอบัญญัตินี้ 
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  “สถานประกอบกิจการ”  หมายความวา  สถานที่ที่ใชในการประกอบกิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา  ๓๑  แหงพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ”  หมายความวา  การประกอบกิจการที่ใหการดูแลและสราง

สุขภาพโดยบริการหลักที่จัดไวประกอบดวยการนวดเพ่ือสุขภาพและการใชน้ําเพ่ือสุขภาพโดยอาจมีบริการ

เสริมประกอบดวย  เชน  การอบเพ่ือสุขภาพการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพโภชนบําบัดและการควบคุม

อาหารโยคะและการทําสมาธิการใชสมุนไพรหรือผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพตลอดจนการแพทยทางเลือกอ่ืน ๆ  

หรือไมก็ไดโดย  ทั้งนี้  บริการที่จัดไวจะตองไมขัดตอกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะและกฎหมาย 

วาดวยวิชาชีพทางการแพทยและตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกระทรวงสาธารณสุขประกาศ

กําหนด 

  “การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กที่บาน”  หมายความวา  การประกอบ

กิจการที่ใหบริการสงพนักงานไปเล้ียงและดูแลเด็กตั้งแตแรกเกิดถึงอายุไม เกิน  ๖  ป  ท่ีบาน 

ของผูรับบริการ  ทั้งนี้  ไมวาการประกอบกิจการนั้นจะมีสถานที่รับเล้ียงเด็กหรือสถานที่ฝกอบรมพนักงาน

อยูดวยหรือไมก็ตาม 

  “การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบาน”  หมายความวา  การประกอบ

กิจการที่ ใหบริการสงพนักงานไปดูแลผู สูงอายุ  ( ท่ีมีอายุเกิน  ๖๐  ป  บริบูรณขึ้นไป)  ท่ีบาน 

ของผูรับบริการ  ทั้งนี้  ไมวาการประกอบกิจการนั้นจะมีสถานที่รับดูแลผูสูงอายุหรือสถานท่ีฝกอบรม

พนักงานอยูดวยหรือไมก็ตาม 

  “พนักงาน”  หมายความวา  ผูที่ถูกสงใหไปทําหนาที่เล้ียงและดูแลเด็กตั้งแตแรกเกิด 

ถึงอายุไมเกิน  ๖  ปที่บานของผูรับบริการ  หรือผูทําหนาที่ดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ 

  “ผูรับบริการ”  หมายความวา  ผูวาจางใหผูประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็ก

ที่บาน  จัดสงพนักงานไปเล้ียงและดูแลเด็กที่บานของตน  หรือผูวาจางท่ีรับบริการจากการประกอบกิจการ

ใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บาน 

  “ผูสูงอายุ”  หมายความวา  บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณขึ้นไปและเปนผูที่

สูญเสียความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวันอันเนื่องมาจากความชราภาพที่ไดรับการดูแลท่ีบาน 
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  “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออยางอื่น 

ซึ่งรับผิดชอบการดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

  “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

  “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะทางเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบ  หรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบ  หรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย

ของสาธารณชน 

  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบ  หรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลบัวปากทา 

  “พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  พนักงานสวนตําบลที่ไดรับแตงตั้งจาก 

เจาพนักงานทองถิ่น  ใหปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับแตงตั้ งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข  ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๕  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบัวปากทามีหนาท่ีรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

ขอ  ๖  ใหกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพดังตอไปนี้เปนกิจการที่ตองมีการควบคุมในเขต

องคการบริหารสวนตําบลบัวปากทา 
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  ๑.  กิจการที่เกี่ยวกับสัตวเล้ียง 

   (๑)  การเพาะพันธุ  เล้ียง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด 

   (๒)  การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ  

ทํานองเดียวกันเพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ทั้งนี้  ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดู

หรือคาบริการในทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

  ๒.  กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

   (๑)  การฆา  หรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหารเรขาย  หรือขาย

ในตลาด 

   (๒)  การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว 

   (๓)  การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

   (๔)  การเคี่ยวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว 

   (๕)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือก  กระดอง  กระดูก  

เขา  หนัง  ขนสัตวหรอืสวนอื่น ๆ  ของสัตวดวยการตม  นึ่ง  ตาก  เผา  หรือกรรมวิธีใด ๆ  ซึ่งมิใชเพ่ือเปน

อาหาร 

   (๖)  การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  ตาก  หรือกระทําอื่นใดตอสัตว

หรือพืชหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตว  หรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตว  หรือสวนประกอบของอาหารสัตว 

   (๗)  การผลิต  แปรรูปสะสม  หรือลางครั่ง 

  ๓.  กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร   

การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  เตาเจ้ียว  

ซีอิ๊ว  น้ําจ้ิม  หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ 

   (๒)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมักดอง  จากสัตว  ไดแก  ปลารา  

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

ไตปลา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 
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   (๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมักดอง  แชอิ่ม  จากผัก  ผลไม  

หรือพืชอยางอื่น 

   (๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารจากพืช  หรือสัตวโดยการตาก  บด  

นึ่ง  ตม  ตุน  เคี่ยวกวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  ปง  ยาง  เผา  หรือวิธีอื่นใด 

   (๕)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุลูกชิ้น 

   (๖)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  

วุนเสน  เกี้ยมอี๋  เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

   (๗)  การผลิต  บะหมี่  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสตา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ   

ที่คลายคลึงกัน 

   (๘)  การผลิต  ขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  ขนมอบอื่น ๆ 

   (๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ํานม  หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว 

   (๑๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑเนย  

ผลิตภัณฑเนยเทียม  และผลิตภัณฑเนยผสม 

   (๑๑)  การผลิตไอศกรีม 

   (๑๒)  การคั่ว  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ 

   (๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น  ๆ

   (๑๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  ไวน  

น้ําสมสายชู  ขาวหมากน้ําตาลเมา 

   (๑๕)  การผลิต  น้ํากล่ัน  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ 

   (๑๖)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุ  หรือขนสงน้ําแข็ง 

   (๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจากพืช  

ผัก  ผลไม  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

   (๑๘)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

   (๑๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแตงอาหาร 

   (๒๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม 
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   (๒๑)  การ  ผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุแบะแซ 

   (๒๒)  การแกะ  ตัด  แตง  ลางสัตวน้ํา  ที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น 

   (๒๓)  การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 

   (๒๔)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 

  ๔.  กิจการท่ีเกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑ 

ทําความสะอาด 

   (๑)  การผลิต  โม  บด  ผสม  หรือบรรจุยา 

   (๒)  การผลิต  บรรจุ  ยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอาง  

รวมทั้งสบูท่ีใชกับรางกาย 

   (๓)  การผลิต  บรรจุ  สําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

   (๔)  การผลิต  ผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

   (๕)  การผลิต  ผงซักฟอก  สบู   น้ํายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑ 

ทําความสะอาดตาง ๆ 

  ๕.  กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

   (๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช 

   (๒)  การลาง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ 

   (๓)  การผลิต  หรือแบงบรรจุ  แปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  แปงจากพืช  หรือแปงอื่น  ๆ 

ในทํานองเดียวกัน 

   (๔)  การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักร  หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ  ก็ตาม 

   (๕)  การผลิตยาสูบ 

   (๖)  การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช 

   (๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุปุย  หรือวัสดุท่ีนําไปผลิตปุย 

   (๘)  การผลิตเสนใยจากพืช 

   (๙)  การตาก  สะสม  ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  

ขาวโพด 
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  ๖.  กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

   (๑)  การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณ  หรือเครื่องใชตาง ๆ  

ดวยโลหะหรือแร 

   (๒)  การถลุงแร  การหลอม  หรือหลอโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการที่ไดรับ

ใบอนุญาตใน  ๖  (๑) 

   (๓)  การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร  

หรือกาซ  หรือไฟฟายกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๖  (๑) 

   (๔)  การเคลือบ  ชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือโลหะอื่นใด  

ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๖  (๑) 

   (๕)  การขัด  ลางโลหะดวยเครื่องจักร  หรือสารเคมี  ยกเวนกิจการที่ไดรับ

ใบอนุญาตใน  ๖  (๑) 

   (๖)  การทําเหมืองแร  สะสมแยก  คัดเลือก  หรือลางแร 

  ๗.  กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

   (๑)  การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต 

   (๒)  การผลิตยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

   (๓)  การซอม  การปรับแตงเครือ่งยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟา  ระบบ

ปรับอากาศ  หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

   (๔)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  ซึ่งมีไว

บริการ  หรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักร   

หรือเครื่องกลดังกลาวดวย 

     (๕)  การลาง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต 

     (๖)  การผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่ 

     (๗)  การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต  หรือตั้งศูนยถวงลอ 

     (๘)  การผลิต  ซอม  ประกอบ  หรืออัดผาเบรก  ผาคลัตช 
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     (๙)  การสะสม  การซอมเครื่องกล  เครื่องจักรเกา  หรืออุปกรณ ท่ีเปน

สวนประกอบของยานยนตเครื่องจักร  หรือเครื่องกลเกา 

  ๘.  กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ 

     (๑)  การผลิตไมขีดไฟ 

     (๒)  การเล่ือย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําคิ้ว  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร 

     (๓)  การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แตงสําเร็จส่ิงของเครื่องใช  หรือผลิตภัณฑ

จากไม  หวาย  ชานออย 

     (๔)  การอบไม 

     (๕)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป 

     (๖)  การผลิต  ส่ิงของเครื่องใช  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ 

     (๗)  การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ 

     (๘)  การเผาถาน  หรือสะสมถาน 

  ๙.  กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 

     (๑)  การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล 

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

     (๒)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด 

     (๓)  การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับ

ใบอนุญาตใน  ๙  (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

     (๔)  การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปน 

การใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๙  (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

     (๕)  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานท่ีพักท่ีมิใชโรงแรมท่ีจัดไวเพ่ือใหบริการพัก

ชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

     (๖)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบงเชา  

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

     (๗)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
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     (๘)  การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก   

คาราโอเกะ  หรือตูเพลงหรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

     (๙)  การประกอบกจิการสระวายน้าํ  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน  เวนแต

เปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๙  (๑) 

     (๑๐)  การประกอบกิจการการเลนสเกต  หรือโรลเลอรเบลด  หรือการเลนอื่น ๆ   

ในทํานองเดียวกัน 

     (๑๑)  การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ 

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

     (๑๒)  การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย 

     (๑๓)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก 

     (๑๔)  การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวล่ิง  หรือตูเกม 

     (๑๕)  การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 

     (๑๖)  การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ 

   (๑๗)  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร 

หรือส่ิงแวดลอม 

     (๑๘)  การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย 

     (๑๙)  การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ 

     (๒๐)  การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ 

     (๒๑)  การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเล้ียง  หรือรับฝาก

สัตวชั่วคราว 

  ๑๐.  กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

     (๑)  การปนดาย  กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักร  หรือทอผาดวยกี่กระตุก 

     (๒)  การสะสมปอ  ปาน  ฝายนุน  หรือใยสังเคราะห 

     (๓)  การปนฝาย  นุน  ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร 

     (๔)  การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 
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     (๕)  การเย็บ  ปกผา  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

     (๖)  การพิมพผา  และส่ิงทออื่น ๆ 

     (๗)  การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

     (๘)  การยอม  ฟอก  กัดสีผา  หรือส่ิงทออื่น ๆ 

  ๑๑.  กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

     (๑)  การผลิตภาชนะดินเผา  หรือผลิตภัณฑดินเผา 

     (๒)  การระเบิด  โม  บด  หรือยอยหินดวยเครื่องจักร 

     (๓)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ดวยซีเมนต  หรือวัตถุท่ี

คลายคลึง 

   (๔)  การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมทั้งการขุด  ตัก  

ดูด  โม  บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๑๑  (๒) 

     (๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

     (๖)  การเล่ือย  ตัด  หรือประดิษฐหินเปนส่ิงของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑตาง ๆ 

     (๗)  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน 

     (๘)  การผลิต  ผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบ  หรือสวนผสม 

     (๙)  การผลิต  ตัด  บด  กระจก  หรือผลิตภัณฑแกว 

     (๑๐)  การผลิตกระดาษทราย  หรือผาทราย 

     (๑๑)  การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

     (๑๒)  การลาง  การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แกว  หิน  หรือวัตถุอื่นใด  

ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๖  (๕) 

  ๑๒.  กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคก  และสารเคมีตาง ๆ 

     (๑)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  หรือสารตัวทําละลาย 

     (๒)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกาซ 

     (๓)  การผลิต  สะสม  กล่ัน  หรือขนสงปโตรเลียม  หรือผลิตภัณฑปโตรเลียม 

     (๔)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก 
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เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กมุภาพันธ   ๒๕๖๑ 
 

 

     (๕)  การพนสี  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๗  (๑) 

     (๖)  การผลิตส่ิงของเครื่องใช  หรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด  

เบเกอรไลทหรือวัตถุที่คลายคลึง 

     (๗)  การโม  สะสม  หรือบดชัน 

     (๘)  การผลิตสี  หรือน้ํามันผสมสี 

     (๙)  การผลิต  ลางฟลมรูปถาย  หรือฟลมภาพยนตร 

     (๑๐)  การเคลือบ  ชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่

คลายคลึง 

     (๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

     (๑๒)  การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

     (๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแหง 

     (๑๔)  การผลิต  สะสม  ขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ

ในการผลิตดอกไมเพลิง 

     (๑๕)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 

     (๑๖)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืช  หรือพาหะนําโรค 

     (๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว 

  ๑๓.  กิจการอื่น ๆ 

     (๑)  การพิมพหนังสือ  หรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

     (๒)  การผลิต  ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  

หรืออุปกรณไฟฟา 

     (๓)  การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

     (๔)  การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือถายเอกสาร 

     (๕)  การสะสมวัตถุ  หรือส่ิงของที่ชํารุดใชแลว  หรือเหลือใช 

     (๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา 



 หนา   ๒๐๒ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กมุภาพันธ   ๒๕๖๑ 
 

 

     (๗)  การลางขวดภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลวเพ่ือนําไปใชใหมหรือแปรสภาพ

เปนผลิตภัณฑใหม 

     (๘)  การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

     (๙)  การประกอบกิจการทาเทียบเรือ  ประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 

     (๑๐)  การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร 

     (๑๑)  การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลงหรือสัตวพาหะนําโรค 

     (๑๒)  การผลิตส่ิงของเครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง 

     (๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล 

หมวด  ๒ 

คุณสมบตัิและเงือ่นไขทั่วไปสําหรบักิจการใหบริการเล้ียงและดแูลเดก็ที่บาน 

ขอ  ๗  คุณสมบัติและหลักเกณฑการปฏิบัติสําหรับผูประกอบกิจการ 

  ๗.๑  ดานคุณสมบัติ 

   ๗.๑.๑  ตองมีอายุไมต่ํากวา  ๒๕  ปบริบูรณ 

   ๗.๑.๒  ไมเปนผูมีความประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดีและไมมีประวัติ

การกระทําผิดตอเด็กหรือละเมิดสิทธิเด็ก  และไมเปนบุคคลลมละลาย 

   ๗.๑.๓  มีใบรับรองแพทยระบุวาไมเปนผูวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ

และไมเปนผูติดสารเสพติด 

  ๗.๒  ดานการปฏิบัติ 

   ๗.๒.๑  จางหรือจัดใหมีผูดําเนินการและพนักงานที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนด 

ในขอ  ๘.๑  และขอ  ๙.๑  ตามลําดับ 

   ๗.๒.๒  กํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในขอ  ๘.๒  และขอ  ๙.๒ 

   ๗.๒.๓  จัดใหมีสถานท่ีอํานวยความสะดวกสําหรับการดําเนินกิจการและการติดตอ 

ของผูรับบริการรวมท้ังการตรวจตราดูแลของเจาพนักงานทองถิ่นและเจาพนักงานสาธารณสุข 

   ๗.๒.๔  การจางงานตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน 



 หนา   ๒๐๓ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กมุภาพันธ   ๒๕๖๑ 
 

 

   ๗.๒.๕  จัดใหมีระบบการจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติและการปฏิบัติงาน 

ของผูดําเนินการและพนักงาน 

   ๗.๒.๖  จัดใหมี ระบบหรือวิ ธี การใหคําปรึกษา  แนะนํา ในกรณีฉุก เฉิน

แกผูดําเนินการหรือพนักงานไดตลอดระยะเวลาที่ใหบริการ 

ขอ  ๘  คุณสมบัติและหลักเกณฑการปฏิบัติสําหรับผูดําเนินการ 

  ๘.๑  ดานคุณสมบัติ 

   ๘.๑.๑  ตองมีอายุไมต่ํากวา  ๒๕  ปบริบูรณ 

   ๘.๑.๒  มีความรูหรือประสบการณเกี่ยวกับการเล้ียงและดูแลเด็ก  ดังนี้ 

    (ก)  มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีดานการแพทย  การสาธารณสุข 

หรือดานการศึกษา  (สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย)  หรือ 

    (ข)  มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น ๆ  และผานการอบรม

หลักสูตรการเล้ียงและการดูแลเด็กปฐมวัยอยางนอย  ๒๑๐  ชั่วโมง  ที่จัดโดยสถาบันพระบรมราชชนก

หรือกรมอนามัยหรือสวนราชการที่เกี่ยวของหรือโรงเรียนเอกชนท่ีไดรับอนุญาตจากระทรวงศึกษาธิการ

ตามหลักสูตรท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  หรือ 

    (ค)  มีประสบการณในการทํางานเกี่ยวกับการเล้ียงและดูแลเด็กปฐมวัย 

ไมนอยกวา  ๓  ป  โดยมีหนังสือรับรองและผานการอบรมหลักสูตรการเล้ียงและดูแลเด็กอยางนอย   

๔๒๐  ชั่ ว โมง  ที่ จัดโดยสวนราชการที่ เกี่ ยวของ   หรือโรง เรียนเอกชนท่ีไดรับอนุญาตจาก

กระทรวงศึกษาธิการตามหลักสูตรที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

   ๘.๑.๓  ไมเปนผูมีความประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดีและไมมี

ประวัติการกระทําผิดตอเด็กหรือละเมิดสิทธิเด็ก 

   ๘.๑.๔  มีใบรับรองแพทยระบุวามีสุขภาพแข็งแรงไมเปนผูวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอน 

ไมสมประกอบและไมเปนผูติดสารเสพติด 

  ๘.๒  ดานการปฏิบัติ 

   ๘.๒.๑  ประเมินความตองการเล้ียงและดูแลเด็ก  รวมทั้งปฐมนิเทศ  และจัดสง

พนักงานที่มีคุณสมบัติตามขอ  ๑๐.๑  ไปเล้ียงและดูแลเด็กที่บานของผูรับบริการ 



 หนา   ๒๐๔ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กมุภาพันธ   ๒๕๖๑ 
 

 

   ๘.๒.๒  จัดทํารายงานการดําเนินการไวที่สถานประกอบกิจการใหสามารถ

ตรวจสอบไดตลอดเวลา 

   ๘.๒.๓  จัดใหพนักงานไดเขารับการอบรมฟนฟูดานการเล้ียงและการดูแล 

เด็กปฐมวัยระหวางปฏิบัติงานอยางนอยทุก  ๒  ป  อาจเปนรูปแบบการประชุมวิชาการ  ๑ - ๒  วัน   

หรือศึกษาดูงานการเล้ียงและดูแลเด็ก   

   ๘.๒.๔  จัดใหมีระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานอยางนอยทุก  

๓  เดือน 

   ๘.๒.๕  จัดทําทะเบียนรับ – สงพนักงานที่ไปเล้ียงและดแูลเดก็ที่บานและทะเบียน

รายละเอียดของผูดําเนินการและพนักงาน  เชน  รายชื่อ  ประวัติการฝกอบรม  ประวัติการทํางาน  เปนตน 

   ๘.๒.๖  จัดทําสัญญาการจางระหวางผูดําเนินการและผูรับบริการเปน  ๓  ฉบับ  

โดยเก็บที่สถานประกอบกิจการ  ๑  ฉบับ  ผูรับบริการ  ๑  ฉบับ  และพนักงาน  ๑  ฉบับ 

   ๘.๒.๗  กรณีพนักงานหยุดปฏิบัติงานหรือไมสามารถปฏิบัติงานไดใหผูดําเนินการ

จัดหาพนักงานไปทําหนาที่แทนเพ่ือใหการเล้ียงและดูแลเด็กเปนไปอยางตอเนื่อง 

   ๘.๒.๘  กรณีที่พบวามีเหตุฉุกเฉินหรือการเจ็บปวยหรือบาดเจ็บเกิดขึ้นกับเด็ก   

ใหติดตอขอคําปรึกษาตามระบบหรือวิธีการตามท่ีระบุไวในขอ  ๗.๒.๖ 

   ๘.๒.๙  ในกรณีที่ผูประกอบกิจการเปนผูดําเนินการเองใหมีคุณสมบัติและปฏิบัติ

ตามขอ  ๗.๑  และขอ  ๗.๒  ทุกประการ 

ขอ  ๙  คุณสมบัติและหลักเกณฑการปฏิบัติสําหรับพนักงาน 

  ๙.๑  ดานคุณสมบัติ 

   ๙.๑.๑  มีอายุไมต่ํากวา  ๑๘  ปบริบูรณ 

   ๙.๑.๒  จบการศึกษาไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา 

   ๙.๑.๓  มีความรูและประสบการณเกี่ยวกับการเล้ียงและดูแลเด็ก  ดังนี้ 

    (ก)  มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีดานการแพทย  การสาธารณสุข

หรือดานการศึกษา  (สาขาการศึกษาปฐมวัย)  หรือ 



 หนา   ๒๐๕ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กมุภาพันธ   ๒๕๖๑ 
 

 

    (ข)  มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอ่ืน ๆ  และผานการอบรม

หลักสูตรการเล้ียงและดูแลเด็กปฐมวัยอยางนอย  ๒๑๐  ชั่วโมงท่ีจัดโดยสถาบันพระบรมราชชนก 

หรือกรมอนามัยหรือสวนราชการที่เกี่ยวของ  หรือโรงเรียนเอกชนท่ีไดรับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ

ตามหลักสูตรท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  หรือ 

    (ค)  มีวุฒิการศึกษาตามขอ  ๙.๑.๒  และผานการอบรมหลักสูตร 

การเล้ียงและการดูแลเด็กอยางนอย  ๔๒๐  ชั่วโมง  ท่ีจัดโดยสวนราชการท่ีเกี่ยวของหรือโรงเรียนเอกชน 

ที่ไดรับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการตามหลักสูตรที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  หรือ 

    (ง)  มีประสบการณในการเล้ียงและดูแลเด็กปฐมวัยในโรงเรียน 

หรือสถานรับเล้ียงเด็กไมนอยกวา  ๑  ป  โดยมีหนังสือรับรองจากโรงเรียนสถาบันหรือสถานประกอบการ

ที่เกี่ยวของและผานการอบรมหลักสูตรการเล้ียงและดูแลเด็กปฐมวัยอยางนอย  ๗๐  ชั่วโมง  ที่จัดโดย 

กรมอนามัยสวนราชการท่ีเกี่ยวของ  หรือโรงเรียนเอกชนท่ีไดรับอนุญาตจากระทรวงศึกษาธิการ 

ตามหลักสูตรท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ภายใน  ๓  ปนับแตวันที่ขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ 

   ๙.๑.๔  เขารับการอบรมฟนฟูดานการเล้ียงและดูแลเด็ก  ระหวางปฏิบัติงาน 

อยางนอยทุก  ๒  ป  ตามที่ผูดําเนินการจัดให 

   ๙.๑.๕  ไมเปนผูมีความประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดีและไมมี

ประวัติการกระทําผิดตอเด็กหรือละเมิดสิทธิเด็ก 

   ๙.๑.๖  มีใบรับรองแพทยระบุวามีสุขภาพแข็งแรงไมเปนผูวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอน 

ไมสมประกอบและไมติดสารเสพติดโดยมีผลการตรวจสุขภาพปละ  ๑  ครั้ง 

   ๙.๑.๗  ผานการประเมินดานสุขภาพจิตโดยแพทยหรือพยาบาลจิตเวช 

หรือเจาหนาที่สาธารณสุขที่มีความรูดานสุขภาพจิตหรือจิตวิทยา 

   ๙.๑.๘  มีวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสมทั้งดานจิตใจอารมณสังคมมีความขยัน

อดทนสามารถเล้ียงและดูแลเด็กไดอยางเหมาะสม 

   ๙.๑.๙  กรณีเกิดการเจ็บปวยดวยโรคติดตอระหวางปฏิบัติงานซึ่งอาจแพรกระจาย 

ไปสูเด็กไดจะตองหยุดปฏิบัติงานรักษาใหหายกอนกลับมาปฏิบัติงาน 

  ๙.๒  ดานการปฏิบัติ 



 หนา   ๒๐๖ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กมุภาพันธ   ๒๕๖๑ 
 

 

   ๙.๒.๑  เล้ียงและดูแลเด็กตามกิจวัตรประจําวันใหถูกสุขลักษณะปลอดภัย

เหมาะสมกับวัยของเด็ก   

   ๙.๒.๒  สังเกตพฤติกรรมการเปล่ียนแปลงตาง ๆ  ของเด็ก  รวมทั้งเรื่องสุขภาพ

โดยตองรายงานใหผูปกครองหรือญาติทราบทุกวัน 

   ๙.๒.๓  สงเสริมพัฒนาการของเด็กในทุกดานดูแลสภาพแวดลอมที่ปลอดภัย 

ถูกสุขลักษณะเอื้อตอการสงเสริมพัฒนาการของเด็ก   

   ๙.๒.๔  เขียนรายงานการปฏิบัติงานเสนอตอผูดําเนินการทุกเดือน 

   ๙.๒.๕  กรณีที่มีการประกอบอาหารใหเด็กตองดําเนินการเตรียมปรุงประกอบ

อาหารพรอมทั้งดูแลเครื่องมือเครื่องใชในการปรุงประกอบอาหารใหสะอาดและถูกสุขลักษณะในทุกขั้นตอน 

โดยมีการลางมืออยางสม่ําเสมอ 

   ๙.๒.๖  จัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยท่ีเกิดจาการเล้ียงและดูแลเด็กอยางถูกตอง

โดยการทิ้งส่ิงปฏิกูลลงในสวมและมูลฝอยในถังขยะไมใหเกิดการปนเปอนกับอาหารและเกิดการแพรกระจาย 

ของเชื้อโรคหรือกอใหเกิดเหตุรําคาญตอบานเรือนใกลเคียง 

หมวด  ๓ 

คุณสมบตัิและเงือ่นไขทั่วไปสําหรบักิจการใหบริการดแูลผูสูงอายุท่ีบาน 

ขอ ๑๐ คุณสมบัติและหลักเกณฑการปฏิบัติสําหรับผูประกอบกิจการ 

  ๑๐.๑  ดานคุณสมบัติ 

   ๑๐.๑.๑  ตองมีอายุไมต่ํากวา  ๒๕  ปบริบูรณ 

   ๑๐.๑.๒  ไมเปนผูมีความประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี 

และไมมีประวัติการกระทําผิดตอเด็กหรือละเมิดสิทธิผูสูงอายุ  และไมเปนบุคคลลมละลาย 

   ๑๐.๑.๓  มีใบรับรองแพทยระบุวาไมเปนผูวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอน 

ไมสมประกอบและไมเปนผูติดสารเสพติด 

  ๑๐.๒  ดานการปฏิบัติ 

   ๑๐.๒.๑  จางหรือจัดใหมีผูดาํเนนิการและพนกังานที่มีคณุสมบตัิตามท่ีกําหนด

ในขอ  ๑๑.๑  และขอ  ๑๒.๑  ตามลําดับ 



 หนา   ๒๐๗ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กมุภาพันธ   ๒๕๖๑ 
 

 

   ๑๐.๒.๒  กํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในขอ  ๑๑.๒  

และขอ  ๑๒.๒ 

   ๑๐.๒.๓  จัดใหมีสถานท่ีอํานวยความสะดวกสําหรับการดําเนินกิจการ 

และการติดตอของผูรับบริการรวมทั้งการตรวจตราดูแลของเจาพนักงานทองถิ่นและเจาพนักงาน

สาธารณสุข 

   ๑๐.๒.๔  การจางงานตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการคุมครอง

แรงงาน 

   ๑๐.๒.๕  จัดใหมีระบบการจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติและการปฏิบัติงาน

ของผูดําเนินการและพนักงาน 

   ๑๐.๒.๖  จัดใหมีระบบหรือวิธีการใหคําปรึกษา  แนะนํา  ในกรณีฉุกเฉิน 

แกผูดําเนินการหรือพนักงานไดตลอดระยะเวลาที่ใหบริการ 

ขอ ๑๑ คุณสมบัติและหลักเกณฑการปฏิบัติสําหรับผูดําเนินการ 

  ๑๑.๑  ดานคุณสมบัติ 

   ๑๑.๑.๑  ตองมีอายุไมต่ํากวา  ๒๕  ปบริบูรณ 

   ๑๑.๑.๒  มีความรูหรือประสบการณเกี่ยวกับการดูแลผูสูงอายุ  ดังนี้ 

   (ก)  มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีดานการแพทย  หรือการพยาบาล  

หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ  หรือประกาศนียบัตรการพยาบาล  หรือ   

   (ข)  มีประสบการณในการดูแลผูสูงอายุไมนอยกวา  ๓  ป  โดยมี

หนังสือรับรองจากบุคคลหรือหนวยงานที่ เกี่ยวของ  และมีวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตร 

ผูชวยพยาบาลที่ไดรับการรับรองจากสถานพยาบาล  หรือ 

   (ค)  มีประสบการณในการดูแลผูสูงอายุไมนอยกวา  ๓  ป  โดยมี

หนังสือรับรองจากบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของและผานการอบรมหลักสูตรการดูแลผูสูงอายุอยางนอย  

๔๒๐  ชั่วโมง  ที่จัดโดยกรมอนามัยหรือสวนราชการที่เกี่ยวของตามหลักสูตรท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

   ๑๑.๑.๓  ไมเปนผูมีความประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี 

และไมมีประวัติการกระทําผิดตอผูสูงอายุ 



 หนา   ๒๐๘ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กมุภาพันธ   ๒๕๖๑ 
 

 

   ๑๑.๑.๔  มีใบรับรองแพทยระบุวามีสุขภาพแข็งแรงไมเปนผูวิกลจริต

หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบและไมเปนผูติดสารเสพติด 

  ๑๑.๒  ดานการปฏิบัติ 

   ๑๑.๒.๑  ประเมินความตองการดูแลผูสูงอายุ  รวมท้ังปฐมนิเทศ  และจัดสง

พนักงานที่มีคุณสมบัติตามขอ  ๑๑.๑  ไปดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ 

   ๑๑.๒.๒  จัดทํารายงานการดําเนินการไวที่สถานประกอบกิจการใหสามารถ

ตรวจสอบไดตลอดเวลา 

   ๑๑.๒.๓  จัดใหพนักงานไดเขารับการอบรมฟนฟูดานการดูแลผูสูงอายุ  

ระหวางปฏิบัตงิานอยางนอยทุก  ๒  ป  อาจเปนรูปแบบการประชุมวิชาการ  ๑ - ๒  วัน  หรือศึกษาดูงาน

การดูแลผูสูงอายุ 

   ๑๑.๒.๔  จัดใหมีระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงาน 

อยางนอยทุก  ๓  เดือน 

   ๑๑.๒.๕  จัดทําทะเบียนรับ  –  สงพนักงานท่ีไปดูแลผู สูงอายุท่ีบาน   

และทะเบียนรายละเอียดของผูดําเนินการและพนักงาน  เชน  รายชื่อ  ประวัติการฝกอบรม   

ประวัติการทํางาน  เปนตน 

   ๑๑.๒.๖  จัดทําสัญญาการจางระหวางผูดําเนินการและผูรับบริการเปน   

๓  ฉบับ  โดยเก็บที่สถานประกอบกิจการ  ๑  ฉบับ  ผูรับบริการ  ๑  ฉบับ  และพนักงาน  ๑  ฉบับ 

   ๑๑.๒.๗  กรณีพนักงานหยุดปฏิบัติงานหรือไมสามารถปฏิบัติงานไดให

ผูดําเนินการจัดหาพนักงานไปทําหนาที่แทนเพ่ือใหการดูแลผูสูงอายุ  เปนไปอยางตอเนื่อง 

   ๑๑.๒.๘  กรณีที่พบวามีเหตุฉุกเฉินหรือการเจ็บปวยหรือบาดเจ็บเกิดขึ้น 

กับผูสูงอายุใหติดตอขอคําปรึกษาตามระบบหรือวิธีการตามที่ระบุไวในขอ  ๑๐.๒.๖ 

   ๑๑.๒.๙  ในกรณีที่ผูประกอบกิจการเปนผูดําเนินการเองใหมีคุณสมบัติ 

และปฏิบัติตามขอ  ๑๑.๑  ทุกประการ 

ขอ ๑๒ คุณสมบัติและหลักเกณฑการปฏิบัติสําหรับพนักงาน 

  ๑๒.๑  ดานคุณสมบัติ 



 หนา   ๒๐๙ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กมุภาพันธ   ๒๕๖๑ 
 

 

   ๑๒.๑.๑  มีอายุไมต่ํากวา  ๑๘  ปบริบูรณ 

   ๑๒.๑.๒  จบการศึกษาไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา 

   ๑๒.๑.๓  มีความรูและประสบการณในการดูแลผูสูงอายุ  ดังนี้ 

     (ก )   มี คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ด านการพยาบาล 

หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ  หรือประกาศนียบัตรการพยาบาล  หรือ 

     (ข)  มีคุณวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล 

ตามหลักสูตรท่ีสภาการพยาบาลรับรอง  หรือ 

     (ค )   ผ านการอบรมหลัก สูตรการดู แลผู สู งอา ยุอย า งนอย   

๔๒๐  ชั่วโมง  ที่จัดโดยกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขหรือสวนราชการท่ีเกี่ยวของหรือโรงเรียนเอกชน 

ที่ไดรับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการตามหลักสูตรที่กําหนดไวในเอกสารแนบทายขอบัญญัตินี้  หรือ 

     (ง)  ผูมีประสบการณในการดูแลผู สูงอายุไมนอยกวา  ๑  ป   

โดยมีหนังสือรับรองจากโรงเรียนสถาบันหรือสถานประกอบการที่เกี่ยวของและผานการอบรมหลักสูตร 

การดูแลผูสูงอายุไมนอยกวา  ๗๐  ช่ัวโมง  ที่จัดโดยกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขหรือสวนราชการ 

ที่เกี่ยวของหรือโรงเรียนเอกชนที่ไดรับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการตามหลักสูตรท่ีกําหนดไวใน

เอกสารแนบทายขอบัญญัตินี้ภายใน  ๓  ป  นับแตวันท่ีขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใช 

   ๑๒.๑.๔  เขารับการอบรมฟนฟูดานการดูแลผูสูงอายุ  ระหวางปฏิบัติงาน 

อยางนอยทุก  ๒  ป  ตามที่ผูดําเนินการจัดให 

   ๑๒.๑.๕  ไมเปนผูมีความประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี 

และไมมีประวัติการกระทําผิดตอเด็กหรือละเมิดสิทธิผูสูงอายุ 

   ๑๒.๑.๖  มีใบรับรองแพทยระบุวามีสุขภาพแข็งแรงไมเปนผูวิกลจริต 

หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบและไมติดสารเสพติดโดยมีผลการตรวจสุขภาพปละ  ๑  ครั้ง 

   ๑๒.๑.๗  ผานการประเมินดานสุขภาพจิตโดยแพทยหรือพยาบาลจิตเวช

หรือเจาหนาที่สาธารณสุขที่มีความรูดานสุขภาพจิตหรือจิตวิทยา 

   ๑๒.๑.๘  มีวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสมท้ังดานจิตใจอารมณสังคม 

มีความขยันอดทนสามารถเล้ียงและดูแลเด็กไดอยางเหมาะสม 



 หนา   ๒๑๐ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กมุภาพันธ   ๒๕๖๑ 
 

 

   ๑๒.๑.๙  กรณีเกิดการเจ็บปวยดวยโรคติดตอระหวางปฏิบัติงานซึ่งอาจ

แพรกระจายไปสูเด็ก  หรือผูสูงอายุไดจะตองหยุดปฏิบัติงานรักษาใหหายกอนกลับมาปฏิบัติงาน 

  ๑๒.๒  ดานการปฏิบัติ 

   ๑๒.๒.๑  ดู แ ล ผู สู ง อ ายุต ามกิ จ วั ต รปร ะ จํา วัน ขอ ง ผู สู ง อ ายุ   เ ชน   

การรับประทานอาหาร  การนอนหลับพักผอน  การเคล่ือนยาย  การขับถาย  ใหถูกสุขลักษณะปลอดภัย

เหมาะสมกับวัยของผูสูงอายุ 

   ๑๒.๒.๒  สังเกตพฤติกรรมการเปล่ียนแปลงตาง ๆ  ของผูสูงอายุรวมท้ังเรื่อง

สุขภาพโดยตองรายงานใหญาติของผูสูงอายุทราบทุกวัน 

   ๑๒.๒.๓  สงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุทุกดานตลอดจนดูแลสภาพแวดลอม 

ใหปลอดภัยถูกสุขลักษณะเอื้อตอการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 

   ๑๒.๒.๔  เขียนรายงานการปฏิบัติงานเสนอตอผูดําเนินการทุกเดือน 

   ๑๒.๒.๕  กรณีที่มีการประกอบอาหารใหผูสูงอายุตองดําเนินการเตรียมปรุง

ประกอบอาหารพรอมทั้งดูแลเครื่องมือเครื่องใชในการปรุงประกอบอาหารใหสะอาดและถูกสุขลักษณะ 

ในทุกขั้นตอนโดยมีการลางมืออยางสม่ําเสมอ 

   ๑๒.๒.๖  จัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยท่ีเกิดจาการดูแลผูสูงอายุอยางถูกตอง

โดยการทิ้งส่ิงปฏิกูลลงในสวมและมูลฝอยในถังขยะไมใหเกิดการปนเปอนกับอาหารและเกิดการแพรกระจาย 

ของเชื้อโรคหรือกอใหเกิดเหตุรําคาญตอบานเรือนใกลเคียง 

   ๑๒.๒.๗  สงตอผูสูงอายุ  กรณีที่พบวามีเหตุฉุกเฉิน  หรือการเจ็บปวย 

หรือบาดเจ็บเกิดขึ้นตามระบบการสงตอและวิธีการตามที่ระบุในขอ  ๑๐.๒.๖ 

หมวด  ๔ 

หลักเกณฑ  วธิีการ  และเงือ่นไขในการขอและออกใบอนุญาต 

ขอ  ๑๓  เมื่อขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบัวปากทามีผลบังคับ  หามมิใหผูใดดําเนิน

กิจการตามประเภทที่ระบุไวในขอ  ๖  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบัวปากทาในลักษณะ 

ที่เปนการคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 



 หนา   ๒๑๑ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กมุภาพันธ   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอ  ๑๔  ผูใดประสงคที่จะประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ซึ่งตองควบคุม 

ตามขอบัญญัตินี้  ใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ  อภ.๑  ตอเจาพนักงานทองถิ่นพรอมหลักฐานตาง ๆ  

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลบัวปากทากําหนด 

ขอ  ๑๕  ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ซึ่งตองควบคุม 

ตามขอบัญญัตินี้ตองปฏิบัติรวมทั้งจัดสถานที่สําหรับประเภทกิจการคานั้น ๆ  ใหเปนไปตามเงื่อนไข 

อันเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สถานที่นั้นจะตองตั้งอยูในทําเลท่ีจะมีรางระบายน้ํารับน้ําโสโครกไดอยางเหมาะสม 

ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๒)  ตองจัดทํารางระบายน้ํา  หรือบอรับน้ําโสโครกดวยวัตถุถาวร  เรียบ  ไมซึม   

ไมรั่วระบายน้ําไดสะดวก 

  (๓)  การระบายน้ําตองไมใหเปนท่ีเดือดรอนแกผูใชน้ําในทางน้ําสาธารณะหรือผูอยูอาศัย

ใกลเคียง 

  (๔)  จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๕)  เมื่อเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาสถานท่ีใดสมควรจะตองทําพ้ืนดวยวัตถุถาวร  

เพ่ือปองกันมิใหน้ําซึม  รั่วไหลหรือขังอยูได  หรือเห็นวาควรมีบอพักน้ําโสโครกหรือทําการกําจัดน้ําโสโครก  

ไขมัน  ใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาล  หรือตองมีเครื่องระบายน้ํา  เครื่องปองกันกล่ิน  เครื่องไอเสีย   

ความกระเทือน  ฝุนละออง  เขมา  เถา  หรือส่ิงอื่นใดอันเปนเหตุรําคาญแกผูที่อยูขางเคียง  ขอกําหนด

ดังกลาว  ผูขอรับใบอนุญาตตองปฏิบัติใหเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๖)  ตองใหมีแสงสวางและการระบายอากาศเพียงพอ  ใหตองจัดสถานท่ีมิใหเปน 

ที่อยูอาศัยของสัตวนําโรค 

  (๗)  ตองจัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอแกกิจการนั้น ๆ 

  (๘)  ตองมีท่ีรองรับมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลอันไดถูกลักษณะเพียงพอ 

  (๙)  ตองจัดใหสวมถูกสุขลักษณะจํานวนเพียงพอกับจํานวนคนที่ทําการในสถานที่นั้น

และตองตั้งอยูในทําเลที่ เหมาะสม  รวมท้ังการกําจัดส่ิงปฏิกูลดวยวิธีถูกตองตามหลักสุขาภิบาล   

ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 



 หนา   ๒๑๒ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กมุภาพันธ   ๒๕๖๑ 
 

 

  (๑๐)  สถานที่ เ ล้ียงสัตว ท่ีขังและที่ปลอยสัตวกวางขวางเพียงพอตองจัดใหถูก

สุขลักษณะ 

  (๑๑)  สถานท่ีเกี่ยวกับการตากและผ่ึงสินคาตองมีท่ีสําหรับตากหรือผ่ึงสินคาตามท่ี 

เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 

  (๑๒)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบัญญัติและประกาศขององคการบริหารสวนตําบลบัวปากทา 

ขอ  ๑๖  เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดพิจารณาเห็นแลววาผูขอรับใบอนุญาตไดปฏิบัติการครบถวน

ตามความในขอ  ๘  และการอนุญาตนั้นไมเปนเหตุกระทบกระเทือนตอสุขภาพอนามัยของประชาชน 

ก็ใหออกใบอนุญาตใหตามแบบ  อภ.๒ 

ขอ  ๑๗  ผูไดรับใบอนุญาตตองมารับใบอนุญาตพรอมกับชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทาย

ขอบัญญัตินี้ภายในกําหนด  ๑๕  วันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมได 

มารับใบอนุญาตและชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ  ๑๘  ผูรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการคา  ซึ่งกําหนดใหควบคุมตามขอบัญญัตินี้ 

จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขอันเกี่ยวดวยลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ตองรักษาเครื่องมือเครื่องใชในการประกอบการคาทุกอยางใหสะอาดอยูเสมอ  

ถาวัตถุแหงการคานั้น  จักใชเปนอาหารก็ตองปองกันวัตถุนั้นใหพนจากฝุนละอองและสัตวพาหะนําโรค 

  (๒)  ตองมีการดูแลรักษาความสะอาดท่ีรองรับขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  ไมใหเปนที่

เพาะพันธุแมลงและสัตวพาหะนําโรคได  และตองมีการกําจัดขยะมูลฝอยส่ิงปฏิกูลใหถูกตอง 

ดวยสุขลักษณะ 

  (๓)  ถาจะเปลี่ยนแปลงแกไข  หรือเ พิ่ม เติมสถานที่ตองไดรับอนุญาตจาก

เจาพนักงานทองถิ่นกอน 

  (๔)  จะตองยอมใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือผูที่ไดรับ

การแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น  เขาตรวจสถานที่  เครื่องมือเครื่องใช  ตลอดจนวิธีประกอบการคานั้น

ไดในเวลาสมควรเมื่อไดรับแจงความประสงคใหทราบแลว 



 หนา   ๒๑๓ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กมุภาพันธ   ๒๕๖๑ 
 

 

  (๕)  ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข   

และคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  รวมท้ังระเบียบขอบัญญัติและประกาศขององคการบริหาร 

สวนตําบลบัวปากทา 

ขอ  ๑๙  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกําหนดเงื่อนไข  โดยเฉพาะระบุไวในใบอนุญาตใหผูรับ

ใบอนุญาตปฏิบัติเพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนตามที่เห็นสมควร 

ขอ  ๒๐  ใหเจาพนักงานทองถิ่นเรียกคาธรรมเนียมตามใบอนุญาตในการประกอบกิจการคา 

ซึ่งกําหนดใหควบคุมตามอัตราทายขอบัญญัตินี้ 

ใบอนุญาตฉบับหนึ่ง  ใหใชสําหรับกิจการคาประเภทเดียว  และสําหรับสถานที่แหงเดียว   

ถาประกอบกิจการคาซึ่งกําหนดใหควบคุมหลายประเภท  ในขณะและสถานที่เดียวกันใหเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมในประเภทที่มีอัตราสูงเต็มอัตราแตประเภทเดียว  ประเภทอื่นใหเก็บเพียงกึ่งราคา 

ขอ  ๒๑  ใบอนุญาตใหมีอายุ  ๑  ปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาตและใหใชเพียงในเขตอํานาจ 

ขององคการบริหารสวนตําบลบัวปากทา 

ขอ  ๒๒  การตอใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  อภ.๓   

กอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมชําระคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวา 

เจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาตหากมิไดชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตส้ินอายุ 

จะตองชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละ  ๒๐  ของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ 

ขอ  ๒๓  เมื่อผูรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบกิจการตอไป  ใหย่ืนคํารองบอกเลิก 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  อภ.๔ 

ขอ  ๒๔  หากผูรับใบอนุญาตประสงคจะแกไขรายการในใบอนุญาตใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น

ตามแบบ  อภ.๔ 

ขอ  ๒๕  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  ในสาระสําคัญใหผูรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ  อภ.๔  ภายใน  ๑๕  วันนับแตวันท่ี 

ไดรับทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญแลวแตกรณี  พรอมหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ  กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย 

  (๒)  ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 



 หนา   ๒๑๔ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กมุภาพันธ   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอ  ๒๖  การออกใบแทนใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑวิธีการ

และเงื่อนไข  ดังนี้ 

  (๑)  การออกใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบ  อภ.  ๒  โดยประทับตราสีแดงคําวา  “ใบแทน”  

กํากับไวดวย  และใหมีวัน  เดือน  ป  ท่ีออกใบแทน  พรอมทั้งลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่น 

หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

  (๒)  ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 

  (๓)  บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย  ชํารุด  

ในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแลวแตกรณี  และลงเลมท่ี  เลขท่ี  ป  ของใบแทนใบอนุญาต 

ขอ  ๒๗  ผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

หมวด  ๕ 

แบบพิมพ 

ขอ  ๒๘  ใหใชแบบพิมพตาง ๆ  ตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพใหใชแบบ  อภ.๑ 

  (๒)  ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพใหใชแบบ  อภ.๒ 

  (๓)  คําขอตอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพใหใชแบบ  อภ.๓ 

  (๔)  คําขออนุญาตตาง ๆ  ใหใชแบบ  อภ.๔ 

ขอ  ๒๙  ผูรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการคา  ซึ่งกําหนดใหควบคุมขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติ 

หรือปฏิบัติไมถูกตองตามขอบัญญัติหรือเงื่อนไขโดยเฉพาะท่ีระบุไวในใบอนุญาตนั้น  เจาพนักงานทองถิ่น 

มีอํานาจออกคําส่ังพักใชใบอนุญาตเสียก็ได 

หมวด  ๖ 

บทกําหนดโทษ 

ขอ  ๓๐  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



 หนา   ๒๑๕ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กมุภาพันธ   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอ  ๓๑  ผูรับใบอนุญาตผูใดดําเนินกิจการในระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตามขอ  ๓๐   

มีความผิดตามมาตรา  ๘๔  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

บทเฉพาะกาล 

ขอ  ๓๒  บรรดาใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพท่ีไดออกกอนวันใช

ขอบัญญัตินี้ใหคงใชตอไปจนส้ินอายุในใบอนุญาตนั้น 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓๐  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ปญจพัฒน  เกียรติไพบูลย 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลบวัปากทา 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบัวปากทา 

เรื่อง  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ คาธรรมเนียม หมายเหตุ 
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๑.  กิจการท่ีเกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

การเลี้ยงมา โค กระบือ 

ก.  จํานวนเกินกวา     ๕    ตวั     แตไมเกิน   ๒๐  ตัว 

ข.  จํานวนเกินกวา     ๒๐  ตัว     แตไมเกิน   ๔๐  ตัว 

ค.  จํานวนเกินกวา     ๔๐  ตัวข้ึนไป 

การเลี้ยงสุกร 

ก.  จํานวนเลี้ยงสุกรเกินกวา     ๒๐       ตัว   แตไมเกิน     ๕๐       ตัว 

ข.  จํานวนเลี้ยงสุกรเกินกวา     ๕๐       ตัว   แตไมเกิน     ๑๐๐     ตัว 

ค.  จํานวนเลี้ยงสุกรเกินกวา     ๑๐๐     ตัว   แตไมเกิน     ๕๐๐     ตัว 

ง.  จํานวนเลี้ยงสุกรเกินกวา     ๕๐๐     ตัว    แตไมเกิน    ๑,๐๐๐   ตัว 

จ.  จํานวนเลี้ยงสุกรเกินกวา     ๑,๐๐๐  ตัว    แตไมเกิน    ๒,๐๐๐   ตัว 

ฉ.  จํานวนเลี้ยงสุกรเกินกวา    ๒,๐๐๐   ตัวข้ึนไป 

การเลี้ยงแพะ  แกะ 

ก.  จํานวนไมเกิน        ๒๐  ตัว 

ข.  จํานวนเกินกวา      ๒๐  ตัว         แตไมเกิน     ๕๐  ตัว 

ค.   จํานวนเกินกวา     ๕๐  ตัวข้ึนไป     

การเลี้ยง เปด ไก หาน 

ก.  จํานวนตั้งแต        ๑๐๐        ตวั   แตไมเกิน     ๕๐๐       ตัว 

ข.  จํานวนเกินกวา     ๕๐๐        ตวั   แตไมเกิน     ๑,๐๐๐     ตัว 

ค.  จํานวนเกินกวา     ๑,๐๐๐     ตัว   แตไมเกิน     ๒,๐๐๐     ตัว 

ง.  จํานวนเกินกวา     ๒,๐๐๐     ตัว    แตไมเกิน    ๕,๐๐๐     ตัว 

จ.  จํานวนเกินกวา     ๕,๐๐๐     ตัว    แตไมเกิน    ๑๐,๐๐๐   ตัว 

ฉ.  จํานวนเกินกวา     ๑๐,๐๐๐   ตัว    แตไมเกิน    ๒๐,๐๐๐   ตัว 

ช.  การเลี้ยง ไก เปด หาน เกินกวา  ๒๐,๐๐๐ ตวัข้ึนไป 

การเลี้ยง กุง หอย ปู ปลา กบ เขียด หรือสัตวครึ่งบกครึ่งน้ําอ่ืน 

ก.  มีพ้ืนท่ีตั้งแต ๑๐ ถึง ๕๐ ไร 

ข.  มีพ้ืนท่ีเกินกวา ๕๐ ไรข้ึนไป 

การเลี้ยง จระเข เตา ตะพาบน้ํา งู หรือสัตวเลื้อยคลานอ่ืน 

ก.  จํานวนตั้งแต  ๕  ตัว  แตไมเกิน  ๒๐  ตัว 

ข.  จํานวนตั้งแต  ๒๐  ตัว  แตไมเกิน  ๕๐  ตัว 

ค.  จํานวนตั้งแต  ๕๐  ตัวข้ึนไป 

การเลี้ยง แมงดาน้ํา ตั๊กแตนปาทังกา หรือแมลงอ่ืน 

ก.  จํานวนตั้งแต  ๕๐๐  ตัว  แตไมเกิน  ๒,๐๐๐  ตัว 

ข.  จํานวนตั้งแต  ๒,๐๐๐  ตัว  แตไมเกิน  ๕,๐๐๐  ตัว 
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ค.  จํานวนตั้งแต  ๕,๐๐๐  ตัวข้ึนไป 
การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดนม 
ก.  จํานวนตั้งแต  ๕  ตัว  แตไมเกิน  ๒๐  ตัว 

ข.  จํานวนตั้งแต  ๒๐  ตัว  แตไมเกิน  ๔๐  ตัว 
ค.  จํานวนตั้งแต  ๔๐  ตัวข้ึนไป 
การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะทํานอง

เดียวกัน  เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น ท้ังนี้ จะมี
การเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการไมวาทางตรง หรือทางออมหรือไมก็ตาม 
๒.  กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑสัตว 

การฆา หรือชําแหละสัตว ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหารเรขาย หรือขาย
ในตลาด 
ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 

ข.  โดยใชเครื่องจักร 
การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว   
การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตว  หรือชิ้นสวนสัตวท่ียังมิไดแปรรูป 

การเค่ียวหนังสัตว  เอ็น  หรือไขสัตว 
การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ จากเปลือก  กระดอง  กระดูก  
เขา  หนัง  ขนสัตวหรือสวนอ่ืน ๆ ของสัตวดวยการตม  นึ่ง  ตาก  เผา 

หรือกรรมวิธีใด ๆ ซ่ึงมิใชเพ่ือเปนอาหาร 
ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 
ข.  โดยใชเครื่องจักร 

การผลิต โม ปน บด ผสม บรรจุ สะสม ตาก หรือกระทําอ่ืนใดตอสัตว 
หรือพืชหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตว 
หรือสวนประกอบของอาหารสัตว 

การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือลางครั่ง  
การสะสมอาหารสัตว 
ก.  สถานท่ีไมเกิน ๕๐ ตารางเมตร 

ข.  สถานท่ีเกินกวา ๕๐ ตารางเมตรข้ึนไป 

๓.  กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานท่ีจําหนาย
อาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภค 

ในครัวเรือน 
การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ เตาเจี้ยว  
ซีอ๊ิว น้ําจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ 

การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว ไดแก ปลารา   
ปลาเจา กุงเจา ปลาสม ปลาจอม แหนม หมํ่า ไสกรอก กะป น้ําปลา  
หอยดอง น้ําเคย น้ําบูด ูไตปลา หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน 
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๑๓ 

ก.  การสะสม 
ข.  การผลิต การหมัก 
การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง แชอ่ิม จากผัก ผลไม   

หรือพืชอยางอ่ืน 
ก.  การสะสม 
ข.  การผลิต การหมัก 

การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก บด   
นึ่ง ตม ตุน เค่ียวกวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปง ยาง เผา หรือวิธีอ่ืนใด 
ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 

ข.  โดยใชเครื่องจักร 
การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุลูกชิ้น 
ก.  กําลังตั้งแต  ๕  แรงมาลงมา 

ข.  กําลังเกินกวา  ๕  แรงมาข้ึนไป 
การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เสนหม่ี ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู
วุนเสน เก้ียมอ๋ี เนื้อสัตวเทียม หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน 

ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 
ข.  โดยใชเครื่องจักร 
การผลิตบะหม่ี มักกะโรนี สปาเกตตี พาสตา หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  

ท่ีคลายคลึงกัน 
ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 
ข.  โดยใชเครื่องจักร 

การผลิต ขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ ขนมอบอ่ืน ๆ 
ก.  โดยใชเครื่องจักรต่ํากวา  ๕  แรงมาลงมา 
ข.  โดยใชเครื่องจักรตั้งแต  ๕  แรงมา  แตไมถึง ๕๐๐  แรงมา 

ค.  โดยใชเครื่องจักรตั้งแต  ๕๐๐  แรงมาข้ึนไป 
การผลิต สะสมหรือแบงบรรจุ น้ํานม หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว 

การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุเนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑเนย  

ผลิตภัณฑเนยเทียม และผลิตภัณฑเนยผสม 
การผลิตไอศกรีม 
ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 

ข.  โดยใชเครื่องจักร 
การค่ัว สะสม หรือแบงบรรจุกาแฟ 
ก.  การค่ัว  สะสมหรือแบงบรรจุกาแฟเพ่ือขายปลีก 

ข.  การค่ัว  สะสมหรือแบงบรรจุกาแฟเพ่ือขายสง 
การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ใบชาแหง ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ 
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ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 
ข.  โดยใชเครื่องจักร 
การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร ไวน  
น้ําสมสายชู ขาวหมาก น้ําตาลเมา 
ก.  น้ําสมสายชู ขาวหมาก น้ําตาลเมา 
ข.  เอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียรไวน 
การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ 
การผลิต สะสม แบงบรรจุ หรือขนสงน้ําแข็ง 
ก.  เครื่องทําน้ําแข็งไมถึง  ๕  แรงมา 
ข.  เครื่องทําน้ําแข็งตั้งแต  ๕  แรงมา  แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา 
ค.  เครื่องทําน้ําแข็งตั้งแต  ๒๐  แรงมาข้ึนไป 
การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจากพืช  
ผัก ผลไม เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ บรรจุกระปองขวดหรือภาชนะอ่ืนใด 
ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 
ข.  โดยใชเครื่องจักร 
การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารบรรจุกระปองขวดหรือภาชนะอ่ืนใด 
ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 
ข.  โดยใชเครื่องจักรต่ํากวา  ๕๐๐  แรงมาลงมา 
ค.  โดยใชเครื่องจักรตั้งแต  ๕๐๐  แรงมาข้ึนไป 
การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุผงชูรส หรือสารปรุงแตงอาหาร 
ก.  พ้ืนท่ีต่ํากวา  ๕๐  ตารางเมตร 
ข.  พ้ืนท่ี  ๕๐ – ๑๐๐  ตารางเมตร 
ค.  พ้ืนท่ี  ๑๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 
การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําตาล น้ําเชื่อม 
ก.  ทําจากมะพราว ลูกตาล 
ข.  ทําจากสิ่งอ่ืน ๆ 
การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุแบะแซ 
การแกะ ตัดแตง ลางสัตวน้ํา ท่ีไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น 
การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 
การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 
ก.  โดยใชเครื่องจักตั้งแต  ๕ – ๑๐  แรงมา 
ข.  โดยใชเครื่องจักรเกินกวา  ๑๐  แรงมาข้ึนไป 
๔.  กิจการท่ีเกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง
ผลิตภัณฑทําความสะอาด 
การผลิต โม บด ผสม หรือบรรจุยา 
การผลิตบรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอาง  รวมท้ัง
สบูท่ีใชกับรางกาย 
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๓ 
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๕ 

 

 

 

 

๑ 

 

 

๒ 

๓ 

 

๔ 

 

 

 

 

๕ 

 

 

๖ 

 

 

๗ 

 

 

 

 

 

 

ก.  โดยใชแรงงาน 

ข.  โดยใชเครื่องจักร 

การผลิต บรรจุสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี 

การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป 

ก.  โดยใชเครื่องจักรไมเกิน  ๕๐๐  แรงมา 

ข.  โดยใชเครื่องจักรเกิน ๕๐๐  แรงมาข้ึนไป 

การผลิตผงซักฟอก สบู น้ํายาทําความสะอาด หรือผลิตภัณฑ 

ทําความสะอาดตาง ๆ 

ก.  โดยใชแรงงาน 

ข.  โดยใชเครื่องจักร 

๕.  กิจการเกี่ยวกับการเกษตร 

การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช 

ก.  โดยใชเครื่องจักร  ไมเกิน  ๑๐๐  แรงมาลงมา 

ข.  โดยใชเครื่องจักร เกิน ๑๐๐  แรงมาข้ึนไป 

การลาง อบ รม หรือสะสมยางดิบ 

การผลิต หรือแบงบรรจุ แปงมันสําปะหลัง แปงสาคู แปงจากพืช หรือแปง

อ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 

การสีขาว นวดขาวดวยเครื่องจักร หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ ก็ตาม 

ก.  ผลิตได  ๑ - ๑๐  เกวียนตอวัน 

ข.  ผลิตได  ๑๑ - ๓๐  เกวียนตอวัน 

ค.  ผลิตได  ๓๑ - ๕๐  เกวียนตอวัน 

ง.  ผลิตได   ๕๑   เกวียนข้ึนไป 

การผลิตยาสูบ 

ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 

ข.  โดยใชเครื่องจักร 

การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช 

ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 

ข.  โดยใชเครื่องจักร 

การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุปุย หรือวัสดุท่ีนําไปผลิตปุย 

ก.  การสะสมปุยเนื้อท่ีนอยกวา  ๕๐  ตารางเมตร 

ข.  การสะสมปุยเนื้อท่ี  ๕๐ - ๑๐๐ ตารางเมตร 

ค.  การสะสมปุยเนื้อท่ีเกินกวา  ๑๐๐  ตารางเมตร 

ง.  การทําปุยโดยใชเครื่องจักร 

จ.  การทําปุยโดยวิธีกองหมักซ่ึงมีการใชเครื่องจักรบางสวนหรือไมใช

เครื่องจักร 
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๓ 

 

 

๔ 

การผลิตเสนใยจากพืช 

การตาก สะสม ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง ขาวเปลือก ออย ขาวโพด 

๖.  กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร 

การผลิตภาชนะ เครื่องประดับเครื่องมือ อุปกรณ หรือเครื่องใชตาง ๆ ดวย

โลหะหรือแร 

ก.  ใชเครื่องจักรกําลังตั้งแต  ๕๐  แรงมาลงมา 

ข.  ใชเครื่องจักรกําลังเกินกวา  ๕๐  แรงมาข้ึนไป 

การถลุงแร การหลอม หรือหลอโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการท่ีไดรับ

ใบอนุญาตใน ๖ (๑) 

ก.  ตี 

ข.  กลึง 

     (๑)  ตั้งแต  ๒  แทนลงมา 

     (๒)  เกินกวา  ๒  แทนข้ึนไป 

ค.  หลอม หลอ ถลุง 

การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีดหรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร  

หรือกาซ หรือไฟฟา ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๖ (๑) 

ก.  กําลังตั้งแต  ๕  แรงมาลงมา 

ข.  กําลังเกินกวา  ๕  แรงมาข้ึนไป 

การเคลือบ ชุบโลหะดวยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะ

อ่ืนใด ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๖ (๑) 

การขัด ลางโลหะดวยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเวนกิจการท่ีไดรับ

ใบอนุญาตใน ๖ (๑) 

ก.  กําลังตั้งแต  ๑  แรงมา 

ข.  กําลังตั้งแต  ๑  แรงมาข้ึนไป 

การทําเหมืองแร สะสมแยก คัดเลือก หรือลางแร 

ก.  การสะสมแร 

ข. การแยก คัดเลือก หรือลางแร 

๗.  กิจการเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

การตอ ประกอบ เคาะ ปะผุ พนสี หรือพนสารกันสนิมยานยนต 

การผลิตยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล 

การซอม การปรับแตงเครื่องยนต เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟา ระบบ

ปรับอากาศ หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร หรือ

เครื่องกล 

การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล ซ่ึงมีไว

บริการหรือจําหนาย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอม หรือปรับปรุง

ยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกลดังกลาวดวย 
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การลาง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต 
การผลิต สะสม จําหนาย ซอม หรืออัดแบตเตอรี่ 
ก.  การซอมและการอัดแบตเตอรี่ 

ข.  การทําแบตเตอรี่ 
การจําหนาย ซอม ปะ เชื่อมยางยานยนต หรือตั้งศูนยถวงลอ 
การปะเชื่อมยาง 

ก.  รถจักรยานและรถสามลอ 
ข.  รถจักรยายนตและสามลอเครื่อง 
ค.  รถยนตและเครื่องจักรกล 

ง.  การหลอดอกยาง 
การผลิต ซอม ประกอบ หรือ อัดผาเบรก ผาคลัตช 
การสะสม การซอมเครื่องกล  เครื่องจักร เกา  หรืออุปกรณ ท่ี เปน

สวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกลเกา 
๘.  กิจการเกี่ยวกับไม หรือกระดาษ 
การผลิตไมขีดไฟ 

การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดรอง ทําค้ิว หรือตัดไมดวยเครื่องจักร 
ก.  โดยใชเครื่องจักร กําลังตั้งแต  ๕  แรงมาลงมา 
ข.  โดยใชเครื่องจักรกําลังเกินกวา  ๕  แรงมาข้ึนไป 

การผลิต พน ทาสารเคลือบเงา หรือสีแตงสําเร็จสิ่งของเครื่องใช   หรือ
ผลิตภัณฑจากไม หวาย ชานออย 
ก.  โดยใชเครื่องจักร กําลังตั้งแต  ๕  แรงมาลงมา 

ข.  โดยใชเครื่องจักรกําลังเกินกวา  ๕  แรงมาข้ึนไป 
การอบไม 
การผลิต สะสม แบงบรรจุธูป 

การผลิตสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑอ่ืนใดดวยกระดาษ 
ก.  โดยใชเครื่องจักร กําลังตั้งแต  ๕  แรงมาลงมา 
ข.  โดยใชเครื่องจักรกําลังเกินกวา  ๕  แรงมาข้ึนไป 

การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ 
การเผาถาน หรือสะสมถาน 
ก.  การขายปลีก 

ข.  การขายสง 
    (๑)  สถานท่ีไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร 
    (๒)  สถานท่ีเกิน  ๕๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

๙.  กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 
การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เวนแต เปนการใหบริการใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

การประกอบกิจการอาบ อบ นวด 
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๑๖ 
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๑๘ 
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๒๐ 

การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับ
ใบอนุญาตใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาล 

การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแตเปนการใหบริการ
ท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาล 

การประกอบกิจการโรงแรม สถานท่ีพักท่ีมิใชโรงแรมท่ีจัดไวเพ่ือใหบริการ
พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีคาตอบแทน หรือ
กิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

ก.  มีหองพักไมเกิน  ๒๐  หอง 
ข.  มีหองพักตั้งแต  ๒๑ – ๕๐ หอง 
ค.  มีหองพักตั้งแต  ๕๑  หองข้ึนไป 

การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หรือหองแบงเชา 
หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
ก.  มีหองพักไมเกิน  ๒๐  หอง 

ข.  หองพักตั้งแต  ๒๑ – ๕๐  หอง 
ค.  มีหองพักตั้งแต  ๕๑  หองข้ึนไป 
การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

การจัดใหมีมหรสพ การแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก   
คาราโอเกะ หรือตูเพลง หรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน  

เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๙ (๑) 
การประกอบกิจการการเลนสเกต หรือโรลเลอรเบลด หรือการเลนอ่ืน ๆ 
ในทํานองเดียวกัน 

การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแตงผม เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับตาม
กฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
การประกอบกิจการสถานท่ีออกกําลังกาย 

การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก 
การประกอบกิจการสวนสนุก โบวลิ่ง หรือตูเกม 
การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 

การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟ 

การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข
วิทยาศาสตร  หรือสิ่งแวดลอม 

การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย 
การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ 
การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบานของผูรับบริการ 

 
 

๑,๐๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 

 
 
 

๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 

๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 

 

๑,๒๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

๕๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 

๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 
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๒๑ 
 

 
๑ 
 

 
 

๒ 

๓ 
๔ 
 

 
๕ 
 

 
๖ 
๗ 

๘ 
 
 

 
 
 

๑ 
 
 

๒ 
๓ 
 

 
 

๔ 

 
 
 

 
๕ 

การประกอบกิจการใหบริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยง หรือรับฝาก
สัตวชั่วคราว 

๑๐.  กิจการท่ีเกี่ยวกับส่ิงทอ 
การปนดาย กรอดาย ทอผาดวยเครื่องจักร หรือทอผาดวยก่ีกระตุก 
ก.  การทอผาดวยก่ีกระตุกตั้งแต  ๕  ก่ี ถึง  ๑๐  ก่ี 

ข.  การทอผาดวยก่ีกระตุกเกินกวา  ๑๐  ก่ีข้ึนไป 
ค.  การกรอดาย ทอผาดวยเครื่องจักร 
การสะสม ปอ ปาน ฝาย นุน หรือใยสังเคราะห 

การปนฝาย นุน ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร 
การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวยเครื่องจักร 
ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 

ข.  โดยใชเครื่องจักร 
การเย็บปกผาหรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวยเครื่องจักร 
ก.  จํานวน  ๕ – ๑๐  เครื่อง 

ข.  จํานวนเกินกวา  ๑๐  เครื่องข้ึนไป 
การพิมพผา และสิ่งทออ่ืน ๆ 
การซัก อบ รีดหรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

การยอม ฟอก กัดสีผา หรือสิ่งทออ่ืน ๆ 
ก.  โดยใชแรงงาน 
ข.  โดยใชเครื่องจักรไมถึง  ๑๐๐  แรงมา 

ค.  โดยใชเครื่องจักรตั้งแต  ๑๐๐  แรงมา แตไมเกิน  ๕๐๐  แรงมา 
ง.  โดยใชเครื่องจักรตั้งแต  ๕๐๐  แรงมาข้ึนไป 

๑๑.  กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 
ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 
ข.  โดยใชเครื่องจักร 

การระเบิด โม บด หรือยอยหินดวยเครื่องจักร 
การผลิตสิ่งของ เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ดวยซีเมนต หรือวัตถุท่ี
คลายคลึง 

ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 
ข.  โดยใชเครื่องจักร 
การสะสม ผสมซีเมนต หิน ดิน ทราย วัสดุกอสราง รวมท้ังการขุด ตัก ดูด

โม บด หรือยอยดวยเครื่องจักร ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๑๑ (๒) 
ก.  น้ําหนักนอยกวา  ๑,๐๐๐  กิโลกรัม 
ข.  น้ําหนักเกิน  ๕,๐๐๐  กิโลกรัม 

ค.  น้ําหนักเกิน  ๕,๐๐๐  กิโลกรัมข้ึนไป 
การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
 

 
๑,๐๐๐ 

 
 

๒๐๐ 

๕๐๐ 
๒,๔๐๐ 
๑,๒๐๐ 

๓,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 
 

๕๐๐ 

๘๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๒๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๔,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 

 
๔๐๐ 

๓,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 
 
 

๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 
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๖ 

 
 
 

๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 

 
 
 

๑ 
 

๒ 

 
 
 

๓ 
 
 

 
๔ 
 

 
๕ 
๖ 

 
๗ 
 

 
๘ 
๙ 

ก.  จักรเจียระไน  ๑ – ๒ ตัว 

ข.  จักรเจียระไน  ๓ – ๔  ตัว 
ค.  จักรเจียระไน  ๕  ตัวข้ึนไป 
การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐหินเปนสิ่งของเครื่องใช หรือผลิตภัณฑตาง ๆ 

ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 
ข.  โดยใชเครื่องจักรตั้งแต  ๕  แรงมาลงมา 
ค.  โดยใชเครื่องจักรตั้งแต  ๕  แรงมาข้ึนไป 

การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน 
การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม 
การผลิต ตัด บด กระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

การผลิตกระดาษทราย หรือผาทราย 
การผลิตใยแกว หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 
การลาง การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก แกว หิน หรือวัตถุ

อ่ืนใด ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๖ (๕) 

๑๒.  กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคก  และ
สารเคมีตาง ๆ 

การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกรด ดาง สารออกซิไดซ หรือสารตัวทํา
ละลาย 
การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกาซ 

ก.  การสะสมแกสเนื้อท่ีไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
ข.  การสะสมแกสเนื้อท่ีเกินกวา  ๑๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 
ค.  การทําแกส 

การผลิต สะสม กลั่นหรือขนสงปโตรเลียม หรือผลิตภัณฑปโตรเลียม 
ก.  จํานวนนอยกวา  ๑๐๐  ลติร 
ข.  จํานวนตั้งแต  ๑๐๐ – ๑,๐๐๐  ลิตร 

ค.  จํานวนเกินกวา  ๑,๐๐๐ ลิตรข้ึนไป 
การผลิต สะสม หรือขนสงถานหิน หรือถานโคก 
ก.  น้ําหนัก  ๑ – ๒ ตัน 

ข.  น้ําหนัก  ๒  ตันข้ึนไป 
การพนสี ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๗ (๑) 
การผลิตสิ่ งของเครื่องใช  หรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม พลาสติก 

เซลลูลอยด  เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
การโม สะสม หรือบดชัน 
ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 

ข.  โดยใชเครื่องจักร 
การผลิตสี หรือน้ํามันผสมสี 
การผลิต ลางฟลมรูปถาย หรือฟลมภาพยนตร 

ก.  การผลิตลางฟลมรูปถาย 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
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๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 

๒,๐๐๐ 
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๑๑ 
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๑๓ 
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๑๖ 
 
 

 
 
 

 
 

๑๗ 

 
 
 

๑ 
 
 

๒ 
 
 

 
๓ 
๔ 
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ข.  การผลิตลางฟลมภาพยนตร 
การเคลือบ ชุบวัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุ 

ท่ีคลายคลึง 
การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 

ข.  โดยใชเครื่องจักร 
การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
การผลิตน้ําแข็งแหง 

การผลิต สะสม ขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ 
ในการผลิตดอกไมเพลิง 
การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา 

การผลิต สะสม บรรจุ ขนสงสารกําจัดศัตรูพืช หรือพาหะนําโรค 
ก.  การทํา  การบรรจุยาฆาแมลง 
     (๑)  โดยไมใชเครื่องจักร 

     (๒)  โดยใชเครื่องจักร 
ข.  การสะสมยาฆาแมลง 
     (๑)  พ้ืนท่ีต่ํากวา  ๕๐  ตารางเมตร 

     (๒)  พ้ืนท่ี  ๕๐ – ๑๐๐  ตารางเมตร 
     (๓)  พ้ืนท่ีตั้งแต ๑๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 
การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว 

ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 
ข.  โดยใชเครื่องจักร 

๑๓.  กิจการอ่ืน ๆ 

การพิมพหนังสือ หรือสิ่งพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 
ก.  กําลังตั้งแต  ๕  แรงมาลงมา 
ข.  กําลังตั้งแต  ๖  แรงมาข้ึนไป 

การผลิต  การซอมเครื่ อง อิ เล็ กทรอนิ กส  เครื่ อ ง ไฟฟ า  อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส อุปกรณไฟฟา 
ก.  การซอม 

ข.  การผลิต 
การทําเทียน เทียนไข หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือถายเอกสาร 

การสะสมวัตถุสิ่งของท่ีชํารุดใชแลวหรือเหลือใช 
ก.  พ้ืนท่ีไมเกิน  ๕๐ ตารางเมตร 
ข.  พ้ืนท่ีเกินกวา ๕๐ – ๑๐๐ ตารางเมตร 

ค.  พ้ืนท่ีเกินกวา ๑๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

๑,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 
๑,๒๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
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๑,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 

 

 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 
 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 
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๖ 

 

 

 

๗ 

 

๘ 

๙ 

๑๐ 

๑๑ 

๑๒ 

๑๓ 

การประกอบกิจการโกดังสินคา 

ก.  พ้ืนท่ีไมเกิน ๔๐๐ ตารางเมตร 

ข.  พ้ืนท่ีตั้งแต ๔๐๐ – ๘๐๐ ตารางเมตร 

ค.  พ้ืนท่ีตั้งแต ๘๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 

การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลวเพ่ือนําไปใชใหม 

หรือแปรสภาพเปนผลิตภัณฑใหม 

การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีไมใชสิ่งทอ 

การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 

การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร 

การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง  หรือสัตวพาหะนําโรค 

การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง 

การผลิต  สะสม  หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๑,๒๐๐ 

๕,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบัวปากทา 

เรื่อง กิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบาน 

หลักสูตรการอบรมของทางราชการเกี่ยวกับการเล้ียงและดูแลเด็กปฐมวัย 

(ตั้งแตแรกเกิดถึงอายุไมเกิน ๖ ป) 

ลําดับ

ท่ี 
เนื้อหาวิชา 

หลักสูตร ๔๒๐ 

ช่ัวโมง 

(๑๒ สัปดาห) 

หลักสูตร ๒๑๐ 

ช่ัวโมง 

(๖ สัปดาห) 

หลักสูตร ๗๐ 

ช่ัวโมง 

(๒ สัปดาห) 

ทฤษฎี 

(ชั่วโมง) 

ปฏิบัติ 

(ชั่วโมง) 

ทฤษฎี 

(ชั่วโมง) 

ปฏิบัติ 

(ชั่วโมง) 

ทฤษฎี 

(ชั่วโมง) 

ปฏิบัติ 

(ชั่วโมง) 

๑ บทบาทของผูเลี้ยงเด็ก ๒๙ ๒๕ ๓ - ๓ - 

๒ การเจริญเติบโตพัฒนาการ 

และจิตวิทยาการเลี้ยงเด็ก 

๔๕ - ๑๒ ๑๖ ๕ ๓ 

๓ หลักการดูแลและทักษะ 

การเลี้ยงดูเด็กอายุต่ํากวา ๑ ป 

๒๕ ๑๕ ๕ ๑๒ ๗ ๕ 

๔ หลักการดูแลและทักษะ 

การเลี้ยงดูเด็กอายุ ๑-๖ ป 

- - ๕ ๑๒ ๖ ๓ 

๕ โภชนาการสําหรับเด็ก ๒๙ ๑ ๖ ๑๐ ๒ ๒ 

๖ การจัดประสบการณเรียนรู ๑๔ ๒๑ ๑๐ ๒๕ ๒ ๗ 

๗ การจัดสภาพแวดลอม 

ท่ีปลอดภัย/การแกไขปญหา 

ฉุกเฉิน 

๒๑ ๙ ๕ - ๒ - 

๘ กฎหมายและระเบียบตาง ๆ ๖ - ๕ - ๒ - 

๙ ฝกปฏิบัติในสถานประกอบการ - ๑๗๐ - ๗๐ - ๑๔ 

๑๐ การศึกษาดูงาน - ๑๐ - ๑๔ - ๗ 

รวม ๑๖๙ ๒๕๑ ๕๑ ๑๕๙ ๒๙ ๔๑ 

 

๑. หลักสูตรสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ 

   (เนื้อหาวิชา : ลําดับท่ี ๓ และ ๔ ใหรวมกัน) 

๒. หลักสูตรสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

๓. หลักสูตรกรมอนามัย 

รายละเอียดเนื้อหาวิชา 

 ๑. บทบาทของผูเลี้ยงดูเด็ก 

  - บทบาทหนาท่ีของผูเลี้ยงเด็ก 

  - การปฏิบัติตอเด็ก 

  - ความสําคัญและคุณลักษณะของผูเลี้ยงดูเด็กท่ีดี 

  - แนวทางการพัฒนาเจตคติ จริยธรรม และคุณธรรม 

 



 ๒. การเจริญเติบโต พัฒนาการ และจิตวิทยาการเลี้ยงเด็ก 

  - การเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก 

  - ปจจัยท่ีมีผลตอการเจริญเติบโต และพัฒนาการเด็ก 

  - จิตวิทยาพัฒนาการเด็ก 

  - จิตวิทยาการดูแลเด็ก 

  - ปญหาและพฤติกรรมท่ีพบบอย และการปองกันแกไข 

  - การประเมินพัฒนาการเด็ก 

 ๓. หลักการดูแล และทักษะการเลี้ยงดูเด็กอายุต่ํากวา ๑ ป 

  - หลักการดูแลเด็กออนและเครื่องใชท่ีจําเปน 

  - เทคนิคและวิธีการอาบน้ําทําความสะอาดสวนตาง ๆ ของรางกาย 

  - การอุมเด็กอยางปลอดภัย 

  - โรคท่ีพบบอย 

  - ปญหาสุขภาพท่ีพบบอยและการปองกันแกไข 

 ๔. หลักการดูแล และทักษะการเลี้ยงดูเด็กอายุ ๑-๖ ป 

  - การฝกสุขนิสัยดานตาง ๆ  

  - โรคท่ีพบบอย 

  - การปองกัน การดูแลเม่ือเจ็บปวย 

  - การฝกใหเด็กชวยเหลือตนเอง 

  - การสรางวินัย คุณธรรม 

 ๕. โภชนาการสําหรับเด็ก 

  - การเลี้ยงลูกดวยนมแม 

  - การเตรียมนมผสมและอุปกรณของใชตาง ๆ 

  - การจัดเตรียมอาหารสําหรับเด็กแตละวัย 

  - การประเมินภาวะทางโภชนา 

  - การเตรียมอาหารท่ีถูกสุขลักษณะตามหลักสุขาภิบาลอาหาร 

 ๖. การจัดประสบการณการเรียนรู 

  - ความสําคัญและวิธีการจัดกิจวัตรประจําวัน 

  - การจัดกิจกรรมเพ่ือสรางประสบการณการเรียนรูของเด็ก 

  - การสงเสริมพัฒนาการดานการเลน/นิทาน/เพลง 

 ๗. การจัดสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัย/การแกไขปญหาฉุกเฉิน 

  - การจัดสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยเอ้ือตอการสงเสริมพัฒนาการเด็ก 

  - การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ีเกิดจากการเลี้ยงและดูแลเด็ก 

  - อุบัติเหตุและอันตรายท่ีพบบอย 

  - การปองกัน การชวยเหลือ 

 

 

 



 ๘. กฎหมายและระเบียบตาง ๆ 

  - กฎหมายการสาธารณสุข 

  - ความรูเบื้องตนดานกฎหมายแรงงาน กฎหมายอาญาและกฎหมายแพง 

  - อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก 

 ๙. ฝกปฏิบัติในสถานประกอบการ 

  - อาบน้ําเด็ก/ทําความสะอาดเฉพาะท่ี 

  - ชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง ประเมินการเจริญเติบโต 

  - ประเมินและบันทึกพัฒนาการ 

  - จัดตารางอาหาร/จัดเตรียมอาหารเด็ก 

  - จัดกิจวัตรประจําวัน/ประสบการณการเรียนรูสําหรับเด็ก 

 ๑๐. การศึกษาดูงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



เอกสารแนบทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบัวปากทา 

เรื่อง กิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบาน 

………………………………………………………. 

๑. หลักสูตรพัฒนาฝมือแรงงาน สาขาผูดูแลผูสูงอายุ 

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

โครงสรางหลักสูตร (๔๒๐ ช่ัวโมง) 

ลําดับท่ี หัวขอวิชา 
ภาคทฤษฎ ี

(ช่ัวโมง) 

ภาคปฏิบัต ิ

(ช่ัวโมง) 

 หมวดความรูความสามารถพ้ืนฐาน (๘๔ ช่ัวโมง)   

๑ กิจกรรมสรางเสริมนิสัยในการทํางาน - ๑๔ 

๒ ความปลอดภัยในการทํางาน ๗ - 

๓ จิตวิทยาท่ัวไป ๑๔ - 

๔ การปฐมพยาบาลเบื้องตน ๗ ๒๘ 

๕ กฎหมายเบื้องตนท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพ ๑๔ - 

 หมวดความรูความสามารถหลัก (๒๕๙ ช่ัวโมง)   

๑ ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการดูแลผูสูงอายุ ๑๔ ๒๑ 

๒ งานพ้ืนฐานในการบริบาลผูสูงอายุ ๑๔ ๓๕ 

๓ การดูแลสุขภาพผูสูงอายุ ๑๔ ๓๕ 

๔ อาหารและโภชนาการสําหรับผูสูงอายุ ๑๔ ๓๕ 

๕ นันทนาการและการออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ ๑๔ ๓๕ 

๖ การปฏิบัติตนในอาชีพผูดูแลผูสูงอายุ ๗ ๑๔ 

๗ การวัดและประเมินผล ๑ ๖ 

รวม ๑๒๐ ๒๒๓ 

 หมวดความรูความสามารถเสริม (๗๗ ช่ัวโมง)   

๑ คอมพิวเตอรเบื้องตน ๗ ๑๔ 

๒ ภาษาอังกฤษในการทํางาน ๑๔ ๒๑ 

๓ การประกอบธุรกิจสวนตัว ๒๑ - 

รวม ๔๒ ๓๕ 

รวมท้ังส้ิน ๔๒๐ช่ัวโมง 

 

หมายเหตุ เม่ือผูรับการฝกผานการประเมินผลจากสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค/ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานแลว  

             จะไดรับการฝกงานในสถานประกอบการอีกเปนเวลา ๑ เดือน 

 

 

  



 

๒. หลักสูตรการฝกอบรมผูดูแลผูสูงอายุในสถานศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสรางหลักสูตร (๔๒๐ ช่ัวโมง) 

ลําดับท่ี หัวขอวิชา 
ภาคทฤษฎ ี

(ช่ัวโมง) 

ภาคปฏิบัต ิ

(ช่ัวโมง) 

 ก.ภาคทฤษฎี (๓๐๐ ช่ัวโมง)   

๑ หลักการดูแลผูสูงอายุ ๔๑ ๙ 

๒ จิตวิทยาผูสูงอายุ ๔๐ - 

๓ กิจกรรมและนันทนาการสําหรับผูสูงอายุ ๑๐ ๓๐ 

๔ อาหารสําหรับผูสูงอายุ ๓๐ ๔๕ 

๕ การทําความสะอาด เก็บและรักษาอุปกรณเครื่องใชภายใน ๗ ๒๓ 

 บานและบริเวณบาน   

๖ การใชภาษาไทยและอังกฤษ ๑๑ ๑๙ 

๗ บทบาทและจรรยาของผูดูแลและผูสูงอายุ ๑๘ - 

๘ สุขศึกษา ๖ ๖ 

๙ กฎหมายแรงงานท่ีควรรู ๕ - 

 ข.การฝกภาคปฏิบัติการดูแลผูสูงอายุ (๑๒๐ ช่ัวโมง)   

 ดูงานและฝกปฏิบัติการดูแลผูสูงอายุในสถานประกอบการ - ๑๒๐ 

 ทุกรายวิชาท่ีเรียนมาแลว   

รวม ๑๖๘ ๒๕๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



๓. หลักสูตรอบรมผูดูแลผูสูงอายุ 
โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

หลักสูตรกรมอนามัย ๔๒๐ ช่ัวโมง และ ๗๐ ช่ัวโมง 

ลําดับ

ท่ี 
หัวขอวิชา 

หลักสูตร ๔๒๐ ช่ัวโมง 

(๑๒ สัปดาห) 

หลักสูตร ๗๐ ช่ัวโมง 

(๒ สัปดาห) 

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

๑ ความจําเปนของการดูแลผูสูงอายุ ๔ - ๑ - 

๒ แนวคิดเก่ียวกับผูสูงอายุ ๔ - ๑ - 

๓ โรคท่ีพบบอยในผูสูงอายุ ๗ ๗ ๒ ๑ 

๔ ภาวะวิกฤติกับการปฐมพยาบาลเบื้องตน ๘ ๑๔ ๒ ๒ 

๕ การชวยเหลือผูสูงอายุเบื้องตน ๑๐ ๑๔ ๓ ๒ 

๖ การดูแลชวยเหลือผูสูงอายุท่ีชวยเหลือตัวเองไมได     
 เนื่องจากความชราภาพท่ีมีปญหา     

     - ระบบทางเดินอาหาร ๔ ๗ ๑ ๒ 
     - ระบบทางเดินหายใจ ๔ ๗ ๑ ๒ 
     - ระบบขับถาย ๔ ๗ ๑ ๒ 

     - ระบบอวัยวะสืบพันธุ ๔ ๕ ๑ ๑ 

๗ การใชยาในวัยสูงอายุ ๗ - ๒ - 

๘ การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ     
     - การออกกําลังกายท่ีเหมาะสมกับผูสูงอายุ ๔ ๓ ๒ ๑ 
     - อาหารและโภชนาการสําหรับผูสูงอายุ ๔ ๓ ๒ ๑ 

     - การดูแลสุขภาพชองภาพ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๙ สุขภาพจิตกับผูสูงอายุ/การดูแลตนเองเพ่ือคลาย

เครียด 

๗ ๑๔ ๓ ๒ 

๑๐ การจัดสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม ๔ - ๑ - 

๑๑ ภูมิปญญาชาวบานกับการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ ๖ ๑๔ ๑ ๑ 

๑๒ สิทธิผูสูงอายุตามรัฐธรรมนูญ/กฎหมายแรงงานท่ี
ควรรู 

๘ - ๑ - 

๑๓ บทบาทและจริยธรรมของผูดูแลผูสูงอายุ ๔ ๓ ๑ - 

๑๔ การจัดกิจกรรมนันทนาการเพ่ือผูสูงอายุ ๔ ๗ ๑ ๑ 

๑๕ เสริมทักษะดานภาษาอังกฤษ ๕ ๕ - - 

๑๖ เสริมทักษะดานคอมพิวเตอร ๕ ๕ - - 

๑๗ การฝกปฏิบัติงาน     
     - ในสถานบริการ - ๙๐ - ๑๐ 

     - ในชุมชน - ๙๐ - ๑๐ 

๑๘ การวัดและประเมินผล ๔ ๗ ๑ ๑ 

รวม ๑๑๕ ๓๐๕ ๓๐ ๔๐ 
 



 

 

เลขท่ีรับ................                                                                                             แบบ อภ.๑ 

คําขอรับใบอนุญาต 

ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

                                                                                    

 

                                                                                   เขียนท่ี................................................ 

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

เรียน  เจาพนักงานทองถ่ิน 

                ขาพเจา.............................................อายุ...........ป  สัญชาติ..................อยูบานเลขท่ี...................... 

หมูท่ี..............ตรอก/ซอย........................ถนน...........................ตําบล..............................อําเภอ.......................... 

จังหวัด.......................................รหสัไปรษณีย..................................โทรศัพท....................................................... 

                ขอยื่นเรื่องตอเจาพนักงานทองถ่ิน  เพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ

ประเภท................................................................................................................................................................. 

ชื่อสถานท่ีประกอบการ.....................................................................................ตั้งอยูบานเลขท่ี............................ 

หมูท่ี..................ตรอก/ซอย...............................ถนน.............................ตําบล/แขวง............................................ 

อําเภอ/เขต........................... จังหวัด..............................โทรศัพท..............................โทรสาร.............................. 

                 พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว  คือ 

                 ๑.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอรับใบอนุญาต 

                 ๒.  สําเนาทะเบียนบานของสถานท่ีประกอบการ 

                 ๓.  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

                      ๓.๑........................................................................................................................................... 

                      ๓.๒........................................................................................................................................... 

                 ๔.  ................................................................................................................................................. 

                 ๕.  .................................................................................................................................................                                                          

                  ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในคําขอรับใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

                                                             (ลงชื่อ)................................................ 

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

                                                                              ผูขออนุญาต 



 

 

 

 

(ดานหลัง) 

         ความเห็นของเจาหนาท่ีตามลําดับ 

 

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

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

                                                                     

                                                                    (ลงชื่อ)................................................ 

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

                                                                      ตําแหนง........................................... 

 

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

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

                                                                      

                                                                    (ลงชื่อ)................................................ 

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

                                                                    ตําแหนง............................................. 

        ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบัวปากทา 

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

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

                                                                      

                                                                    (ลงชื่อ)................................................. 

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

                                                                    ตําแหนง  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบัวปากทา 

        คําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน 

 

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

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

                                                                     

                                                                   (ลงชื่อ)...........................................เจาพนักงานทองถ่ิน 

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

                                                                    ตําแหนง  นายกองคการบริหารสวนตําบลบัวปากทา 

 

หมายเหตุ  ไดออกใบอนุญาต  เลมท่ี.........เลขท่ี..........ลงวันท่ี............เดือน.....................พ.ศ. ..............แลว 



 

 

                                                                                   

   แบบ อภ.๒ 

ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

เลมท่ี............เลขท่ี.........../............. 

                       

                      อนุญาตใหบุคคลธรรมดา นิติบุคคล  ชื่อ...........................................................อายุ...............ป 

สัญชาติ.................เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี.................................................อยูบาน/สาํนักงานเลขท่ี............ 

ตรอก/ซอย...................ถนน.......................หมูท่ี...................ตําบล/แขวง................................ 

อําเภอ/เขต................................จังหวัด..................................โทรศัพท................................โทรสาร..................... 

                      ขอ  ๑  ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภท................................................... 

ลําดับท่ี.......................คาธรรมเนียม.....................บาท  ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี....................เลขท่ี........................... 

พ้ืนท่ีประกอบการ..............................................ตารางเมตร  กําลังเครื่องจักร...........................................แรงมา 

จํานวนคนงาน........................คน  ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี...................หมูท่ี....................ตรอก/ซอย............................. 

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

โทรศัพท.....................................โทรสาร..................................... 

                       ขอ  ๒  ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ  ดังตอไปนี้ 

                                (๑).............................................................................................................................. 

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

                                 (๒)............................................................................................................................. 

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

 

                        ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชจนถึงวันท่ี............เดือน............................พ.ศ. ................... 

                 

                                           ออกให  ณ  วันท่ี...........เดือน.............................พ.ศ. ................. 

 

                                                              (ลงชื่อ).............................................. 

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

                                                                          เจาพนักงานทองถ่ิน  



 

 

                                                                                             แบบ อภ.๓ 

คําขอตอใบอนุญาต 

ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

                                                                                    

 

                                                                                    เขียนท่ี.............................................. 

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

เรียน  เจาพนักงานทองถ่ิน 

                ขาพเจา.............................................อายุ...........ป  สัญชาติ..................อยูบานเลขท่ี...................... 

หมูท่ี..............ตรอก/ซอย........................ถนน...........................ตําบล..............................อําเภอ.......................... 

จังหวัด.......................................รหสัไปรษณีย..................................โทรศัพท....................................................... 

                ขอยื่นเรื่องตอเจาพนักงานทองถ่ิน  เพ่ือขอตอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  

ประเภท................................................................................................................................................................. 

ชื่อสถานท่ีประกอบการ.....................................................................................ตั้งอยูบานเลขท่ี............................ 

หมูท่ี..................ตรอก/ซอย.............................ถนน...............................ตําบล/แขวง............................................ 

อําเภอ/เขต............................. จังหวัด..............................โทรศัพท............................โทรสาร.............................. 

                 พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว  คือ 

                 ๑.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอตอใบอนุญาต 

                 ๒.  สําเนาทะเบียนบานของสถานท่ีประกอบการ 

                 ๓.  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

                      ๓.๑........................................................................................................................................... 

                      ๓.๒........................................................................................................................................... 

                  ๔.  ................................................................................................................................................ 

                  ๕.  ................................................................................................................................................ 

                  ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในคําขอตอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

                                                             (ลงชื่อ)................................................ 

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

                                                                               ผูขออนุญาต 



 

 

(ดานหลัง) 

         ความเห็นของเจาหนาท่ีตามลําดับ 

 

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

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

                                                                     

                                                                    (ลงชื่อ)................................................ 

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

                                                                      ตําแหนง........................................... 

 

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

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

                                                                      

                                                                    (ลงชื่อ)................................................ 

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

                                                                    ตําแหนง............................................. 

        ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบัวปากทา 

 

 

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

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

                                                                      

                                                                    (ลงชื่อ)................................................. 

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

                                                                    ตําแหนง  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบัวปากทา 

        คําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน 

 

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

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

                                                                     

                                                                    (ลงชื่อ).........................................เจาพนักงานทองถ่ิน 

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

                                                                    ตําแหนง  นายกองคการบริหารสวนตําบลบัวปากทา 

 

หมายเหตุ  ไดออกใบอนุญาต  เลมท่ี.........เลขท่ี..........ลงวันท่ี............เดือน.....................พ.ศ. ..............แลว 



 

 

แบบ อภ.๔ 

คําขอท่ัวไป 

                                                                                      

                                                                                 เขียนท่ี....................................................... 

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

              ขาพเจา........................................................อายุ...........ป  สัญชาติ..............อยูบานเลขท่ี.................. 

หมูท่ี............ตรอก/ซอย...................ถนน.......................แขวง/ตําบล.....................เขต/อําเภอ............................ 

จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย....................................โทรศัพท........................................ 

              จึงมีความประสงค (     ) ขอโอนการดําเนินกิจการ  ตั้งแตวันท่ี......................................................... 

                                     (     )  ขอเปลี่ยนแปลง  ขยาย  หรือลดการประกอบกิจการ  สถานท่ี  หรือ
เครื่องจักรของกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ตั้งแตวันท่ี.................................................................................. 

                                     (     )  ขอเลิกประกอบกิจการ  ตั้งแตวันท่ี............................................................ 

                                     (     )  อ่ืน ๆ  ระบุ.................................................................................................. 

ประเภท................................................................................................................................................................. 

ของสถานประกอบกิจการ...................................................................................................................................... 

ตั้งอยูบานเลขท่ี..............หมูท่ี...........ตรอก/ซอย...................ถนน....................ตําบล/แขวง................................. 

              เนื่องจาก............................................................................................................................................. 

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

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

              พรอมนี้ไดแนบเอกสาร  คือ................................................................................................................ 

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

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

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

              ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

                                                          

                                                         (ลงชื่อ)............................................. 

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

                                                                           ผูขออนุญาต 


