
 หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ  ๑๔๓  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาพิน 
เรื่อง  การควบคมุการประกอบกิจการท่ีเปนอนัตรายตอสุขภาพ   

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาพิน  วาดวยการควบคุม

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพใหเหมาะสมย่ิงขึ้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และ

มาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลนาพิน   

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารส วนตํ าบลนาพินและนายอํ า เภอตระการพืชผล   

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาพิน  เรื่อง  การควบคุม

การประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาพินตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิก 

   ๑.  ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาพิน  เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๔๑ 

   ๒.  ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาพิน  เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ  ๒๕๔๑  แกไขเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  ๑  พ.ศ  ๒๕๕๒ 

บรรดากฎ  ระเบียบ  ขอบัญญัติ  ประกาศ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้  

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 
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ขอ ๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลนาพินเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบยีบ  ประกาศหรือกําหนดหลักเกณฑการปฏิบัติและการแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่

ใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ตามท่ีเห็นสมควร   

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

ขอ ๕ ในขอบัญญัตินี้ 

“องคการบริหารสวนตําบล”  หมายความวา  องคการบริหารสวนตําบลนาพิน 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลนาพิน 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุข  ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“กิจการ”  หมายความวา  กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพเปนลักษณะการคาตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

“กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ”  หมายความวา  การประกอบกิจการท่ีใหการดูแลและสรางสุขภาพ

โดยบริการหลักที่จัดไวประกอบดวยการนวดเพ่ือสุขภาพและการใชน้ําเพ่ือสุขภาพ  โดยอาจมีบริการ 

เสริมสวยประกอบดวย  เชน  การอบเพ่ือสุขภาพ  การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ  โภชนาการบําบัดและ

การควบคุมอาหาร  โยคะและการทําสมาธิ  การใชสมุนไพร  หรือผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ  ตลอดจน

การแพทยทางเลือกอื่น ๆ  หรือไมก็ไดโดยบริการท่ีจัดไวจะตองไมขัดตอกฎหมายวาดวยการประกอบ 

โรคศิลปะและกฎหมายวาดวยวิชาชีพทางการแพทยและตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกระทรวง

สาธารณสุขประกาศกําหนด 

“การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กที่บาน”  หมายความวา  การประกอบกิจการ 

ที่ใหบริการสงพนักงานไปเล้ียงและดูแลเด็กตั้งแตแรกเกิดถึงอายุไมเกิน  ๖  ปท่ีบานของผูรับบริการ  ท้ังนี้  

ไมวาการประกอบกิจการนั้น  จะมีสถานท่ีรับเ ล้ียงเด็กหรือสถานที่ฝกอบรมพนักงานอยูดวย 

หรือไมก็ตาม 
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“ผูดําเนินการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งรับผิดชอบ

ดําเนินการของสถานประกอบการนั้น 

“สถานประกอบการ”  หมายความวา  สถานที่ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

“คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

“มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก 

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย

ของสาธารณชน 

“มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของ

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บาน  เรือน  โรง  รานแพ  คลังสินคา  สํานักงาน  หรือส่ิงท่ีสรางขึ้น

อยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได   

“คํารอง”  หมายความวา  คํารองขอใบอนุญาตใหใชสถานท่ีประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอ

สุขภาพ 

“ใบอนุญาต”  หมายความวา  ใบอนุญาตใหใชสถานที่ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

“ผูขอใบอนุญาต”  หมายความวา  ผูขออนุญาตหรือผูท่ีตออายุใบอนุญาตใหใชสถานท่ีประกอบ

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

“ผูไดรับอนุญาต”  หมายความวา  ผูไดรับอนุญาตใหใชสถานที่ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอ

สุขภาพ 

ขอ ๖ ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ตอไปนี้  เปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพและเปนกิจการ

ที่จะตองมีการควบคุมภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาพิน 
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(๖.๑)  กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

  (๖.๑.๑) การเล้ียงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเล้ือยคลานหรือแมลง 

  (๖.๑.๒) การเล้ียงสัตว  เพ่ือรีดเอานม 

  (๖.๑.๓) การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน

เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ท้ังนี้  จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการ   

ไมวาทางตรงหรือทางออม 

(๖.๒)  กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

  (๖.๒.๑) การฆาสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาดและ

การฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

  (๖.๒.๒) การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ขนสัตวที่ยังมิไดฟอก 

  (๖.๒.๓) การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

  (๖.๒.๔) การเคี่ยวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว 

  (๖.๒.๕) การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวนในสถานท่ี

จําหนายอาหาร  การเรขาย  และการขายในตลาด 

  (๖.๒.๖) การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว  เขาสัตว  

หนังสัตว  ขนสัตว  หรือสวนอื่น ๆ  ของสัตว 

  (๖.๒.๗) การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  หรือ 

การกระทําอื่นใดของสัตวและพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช  เพ่ือเปนอาหารสัตว 

  (๖.๒.๘) การสะสมหรือการลางครั่ง 

(๖.๓)  กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 

  (๖.๓.๑) การผลิตเนย  เนยเทียม 

  (๖.๓.๒) การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  นํ้าพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  

เตาเจ้ียว  ซีอิ๊ว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
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  (๖.๓.๓) การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ยกเวนการผลิต 

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

  (๖.๓.๔) การตากเนื้อสัตว  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเคี่ยวมันกุง  ยกเวนการผลิต 

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

  (๖.๓.๕) การนึ่ง  การตม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหารจากสัตว  

พืช  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

  (๖.๓.๖) การเคี่ยวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง  ยกเวน 

ในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

  (๖.๓.๗) การผลิตเสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋   

  (๖.๓.๘) การผลิตแบะแซ 

  (๖.๓.๙) การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

 (๖.๓.๑๐) การประกอบกิจการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ 

 (๖.๓.๑๑) การแกะ  การลางสัตวน้ํา  ท่ีไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  ยกเวนการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๖.๓.๑๒) การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  

บรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๖.๓.๑๓) การผลิต  การบรรจุน้ําตาล 

 (๖.๓.๑๔) การผลิต  ผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว 

 (๖.๓.๑๕) การผลิต  การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู 

 (๖.๓.๑๖) การคั่วกาแฟ 

 (๖.๓.๑๗) การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 

 (๖.๓.๑๘) การผลิตผงชูรส 

 (๖.๓.๑๙) การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค 
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 (๖.๓.๒๐) การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอื่น  ยกเวนการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

  (๖.๓.๒๑) การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 

  (๖.๓.๒๒) การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

  (๖.๓.๒๓) การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

  (๖.๓.๒๔) การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร 

  (๖.๓.๒๕) การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานท่ีจําหนายอาหารและ 

เพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

  (๖.๓.๒๖) การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต  ๕  แรงมาขึ้นไป 

(๖.๔)  กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑชําระลาง 

  (๖.๔.๑) การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 

  (๖.๔.๒) การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอางตาง  ๆ 

  (๖.๔.๓) การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

  (๖.๔.๔) การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

  (๖.๔.๕) การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ 

(๖.๕)  กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

  (๖.๕.๑) การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 

  (๖.๕.๒) การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 

  (๖.๕.๓) การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  หรือแปงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกันดวย

เครื่องจักร 

  (๖.๕.๔) การสีขาวดวยเครื่องจักร 

  (๖.๕.๕) การผลิตยาสูบ 

  (๖.๕.๖) การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร 

  (๖.๕.๗) การผลิต  การสะสมปุยอินทรียเพ่ือการคา 
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  (๖.๕.๘) การผลิต  การสะสมปุยชีวภาพ 

  (๖.๕.๙) การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร 

  (๖.๕.๑๐) การตาก  การสะสมหรือการขนถายมันสําปะหลัง 

(๖.๖.)  กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

  (๖.๖.๑) การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณหรือเครื่องใชตาง  ๆ 

  (๖.๖.๒) การหลอม  การหลอ  การถลุงแร  โลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการใน  (๖.๖.๑) 

  (๖.๖.๓) การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด   

การอัดโลหะดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา  ยกเวนกิจการใน  (๖.๖.๑) 

  (๖.๖.๔) การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือ

โลหะอื่นใดยกเวนกิจการใน  (๖.๖.๑) 

  (๖.๖.๕) การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือวิธีอื่นใด  ยกเวนกิจการ

ใน  (๖.๖.๑) 

  (๖.๖.๖) การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการลางแร 

(๖.๗)  กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

  (๖.๗.๑) การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสารกนัสนมิยานยนต 

  (๖.๗.๒) การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตง  ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณท่ี

เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

  (๖.๗.๓) การประกอบธุรกิจเกีย่วกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลซึ่งมีไวบริการ

หรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล

ดังกลาวดวย 

  (๖.๗.๔) การลาง  การอัดฉีดยานยนต 

  (๖.๗.๕) การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ 

  (๖.๗.๖) การปะ  การเชื่อมยาง 

  (๖.๗.๗) การอัดผาเบรก  ผาคลัตช 
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(๖.๘) กิจการที่เกี่ยวกับไม 

  (๖.๘.๑) การผลิตไมขีดไฟ 

  (๖.๘.๒) การเล่ือย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําคิ้ว  หรือ

การตัดไมดวยเครื่องจักร 

  (๖.๘.๓) การประดิษฐไมหวายเปนส่ิงของดวยเครื่องจักรหรือการพน  การทาสารเคลือบ

เงาสีหรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 

  (๖.๘.๔) การอบไม 

  (๖.๘.๕) การผลิตธูปดวยเครื่องจักร 

  (๖.๘.๖) การประดิษฐส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ 

  (๖.๘.๗) การผลิตกระดาษตาง ๆ 

  (๖.๘.๘) การเผาถาน  หรือการสะสมถาน 

(๖.๙) กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

  (๖.๙.๑) การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

  (๖.๙.๒) การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  และนวด 

แผนโบราณเวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

  (๖.๙.๓) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

  (๖.๙.๔) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หองแบงเชา  หรือ

กิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

  (๖.๙.๕) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

  (๖.๙.๖) การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  หรือ 

การแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

  (๖.๙.๗) การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน  เวนแต

เปนการใหบริการใน  (๖.๙.๑) 
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    (๖.๙.๘) การจัดใหมีการเลนสเกตโดยมีแสงหรือเสียงประกอบหรือการเลนอื่น ๆ   

ในทํานองเดียวกัน 

    (๖.๙.๙) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ 

ตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพเวชกรรม 

   (๖.๙.๑๐) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุม 

ทางโภชนาการใหอาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ  การบริหารรางกาย  หรือโดยวิธีอื่นใด  เวนแตเปนการใหบริการ  

(๖.๙.๑)  ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๖.๙.๑๑) การประกอบกิจการสวนสนุก  เกมคอมพิวเตอร/อินเทอรเน็ต 

   (๖.๙.๑๒) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  

วิทยาศาสตรและส่ิงแวดลอม 

   (๖.๙.๑๓) การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกกอลฟ 

   (๖.๙.๑๔) การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบาน 

(๖.๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

   (๖.๑๐.๑) การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร  หรือการทอผาดวย 

กี่กระตุกตั้งแต  ๕  กี่ขึ้นไป 

   (๖.๑๐.๒) การสะสมปอ  ปาน  ฝายหรือนุน 

   (๖.๑๐.๓) การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร 

   (๖.๑๐.๔) การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

   (๖.๑๐.๕) การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  ๕  เครื่องขึ้นไป 

   (๖.๑๐.๖) การพิมพผา  หรือการพิมพบนส่ิงทออื่น ๆ 

   (๖.๑๐.๗) การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

   (๖.๑๐.๘) การยอม  การกัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ 

(๖.๑๑.) กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๖.๑๑.๑) การผลิตภาชนะดินเผา  หรือผลิตภัณฑดินเผา 
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    (๖.๑๑.๒) การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร 

    (๖.๑๑.๓) การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

    (๖.๑๑.๔) การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

    (๖.๑๑.๕) การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

    (๖.๑๑.๖) การเล่ือย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนส่ิงของตาง  ๆ 

    (๖.๑๑.๗) การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน 

    (๖.๑๑.๘) การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม  

เชน  ผาเบรก  ผาคลัตช  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝาเพดาน  ทอน้ํา  เปนตน 

    (๖.๑๑.๙) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

    (๖.๑๑.๑๐) การผลิตกระดาษทราย 

    (๖.๑๑.๑๑) การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

(๖.๑๒) กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี 

    (๖.๑๒.๑) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  

หรือสารตัวทําละลาย 

    (๖.๑๒.๒) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ 

    (๖.๑๒.๓) การผลิต  การกล่ัน  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียม  หรือ

ผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ 

    (๖.๑๒.๔) การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก 

    (๖.๑๒.๕) การพนสี  ยกเวนกิจการใน  (๖.๗.๑) 

    (๖.๑๒.๖) การประดิษฐส่ิงของเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด  

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

    (๖.๑๒.๗) การโม  การบดชัน 

    (๖.๑๒.๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 

    (๖.๑๒.๙) การผลิต  การลางฟลมรูปถาย  หรือฟลมภาพยนตร 
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   (๖.๑๒.๑๐) การเคลือบ  การชุบ  วัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือ

วัตถุท่ีคลายคลึง 

   (๖.๑๒.๑๑) การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

   (๖.๑๒.๑๒) การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

   (๖.๑๒.๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง 

   (๖.๑๒.๑๔) การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปน

สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 

   (๖.๑๒.๑๕) การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา 

   (๖.๑๒.๑๖) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

   (๖.๑๒.๑๗) การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 

(๖.๑๓.) กิจการอื่น ๆ 

    (๖.๑๓.๑) การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

    (๖.๑๓.๒) การผลิต  การซอมเครื่องอิ เ ล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส  อุปกรณไฟฟา 

    (๖.๑๓.๓) การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

    (๖.๑๓.๔) การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือการถายเอกสาร 

    (๖.๑๓.๕) การสะสมวัตถุ  หรือส่ิงของที่ชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 

    (๖.๑๓.๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา 

    (๖.๑๓.๗) การลางขวด  ภาชนะ  หรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว 

    (๖.๑๓.๘) การพิมพสีลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

    (๖.๑๓.๙) การกอสราง 

    (๖.๑๓.๑๐) กิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 



 หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ  ๑๔๓  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ ๗ สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้ที่ตั้งอยูในเขตที่กฎหมาย 

วาดวยการผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด 

ที่เขาขายเปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย  จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย

การนั้นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของดวยแลวแตกรณี 

หมวด  ๒ 

สถานทีต่ั้ง  ลักษณะอาคารและสุขาภิบาล 

ขอ ๘ สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  

โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานอื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่น

ที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้น

จะตองมีสถานที่ตั้งตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด

โดยคํานึงถึงลักษณะและประเภทของการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้น ๆ  ซึ่งอาจ

กอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือกอเหตุรําคาญดวย 

ขอ ๙ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

   (๙.๑) ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมที่จะประกอบกิจการ 

ขออนุญาตไดตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของบันไดหนีไฟหรือทางออก

ฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ตองไมมี

ส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟ

สองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

   (๙.๒) ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมาย

วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

   (๙.๓) ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพ 

ที่ถูกสุขลักษณะเปนประจําทุกวัน 



 หนา   ๒๖ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ  ๑๔๓  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

   (๙.๔) ตองทํารางระบายน้ําไปสูรางระบายน้ําสาธารณะหรือบอพัก  ซึ่งรับน้ําเสียดวย  

วัตถุถาวรมีลักษณะเรียบ  ไมซึม  ไมรั่ว  น้ําไหลไดสะดวก 

   (๙.๕) การระบายน้ําและรางระบายน้ําตองไมมีลักษณะเปนที่เดือดรอนแกผูใชน้ํา 

ทางสาธารณะหรือผูอาศัยใกลเคียง 

   (๙.๖) ตองมีการบําบัดหรือการปรับปรุงคุณภาพน้ําเสีย  หรือกากของเสีย  ใหเปนไป

ตามหลักเกณฑที่องคการบริหารสวนตําบลนาพินกําหนด 

   (๙.๗) สถานที่เล้ียงสัตวตองมีท่ีขังหรือปลอยสัตวกวางพอและจัดสถานที่ใหอยูในสภาพ

ที่ไมกอใหเกิดอันตรายแกประชาชน  และไมกอใหเกิดอันตรายหรือความทุกขทรมานแกสัตวและใหมีการเก็บ

รวบรวมกําจัดมูลสัตว  เศษอาหาร  ซากสัตว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจผอนผันใหผูรับใบอนุญาต 

งดเวนการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในขอ  ๗  ไดตามท่ีเห็นสมควร  และใหมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขให 

ผูขออนุญาตปฏิบัติเปนการเฉพาะรายไดตามความเหมาะสม  ทั้งนี้  เพ่ือสุขภาพอนามัยของประชาชนโดย

สวนรวม 

ขอ ๑๐ สถานประกอบกจิการทีค่นงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใด

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ  ตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ที่ลางตาฉุกเฉิน  ตามความจําเปนและ

เหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวา

ดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๑ สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บรวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

   (๑๑.๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและ

ประเภทมูลฝอยรวมท้ังมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้น

อยูเสมอ 

   (๑๑.๒) ในกรณีท่ีมีการกําจัดเอง  ตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น

และตองดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาพินวาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูล

และมูลฝอย 



 หนา   ๒๗ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ  ๑๔๓  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

   (๑๑.๓) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใดที่อาจเปน

อันตรายตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  จะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๒ สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงสัตวท่ีเปนพาหะของโรคติดตอ

ใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม  การสะสมอาหารสําหรับคนงานตองมีการดําเนินการ 

ใหถูกตองตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาพินวาดวยสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสม

อาหาร 

ขอ ๑๓ สถานประกอบกิจการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัย   

เปนสัดสวน  และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

ขอ ๑๔ ผูประกอบกิจการซึ่งไดควบคุมตามขอ  ๖  ตองปฏิบัติและจัดสถานท่ีถูกตองตามหลัก

สุขลักษณะอนามัยซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นกําหนดไว  ดังนี้ 

   (๑๔.๑) สถานที่ตั้งจะตองตั้งในสถานท่ีที่สามารถทํารางระบายน้ําเสีย  น้ําโสโครกไหล

ไปจากที่ตั้งนั้นโดยสะดวก 

   (๑๔.๒) ตองทํารางระบายน้ําไปสูทางระบายน้าํสาธารณะหรอืทอซึ่งรับน้ําโสโครกดวย

วัตถุถาวรมีลักษณะเรียบ  ไมรั่ว  น้ําไหลไดสะดวก 

   (๑๔.๓) การระบายน้ําและรางระบายน้ําทิ้งตองไมมีลักษณะเปนที่เดือดรอนแกผูใชน้ํา

ในทางสาธารณะหรือแกผูอาศัยใกลเคียง 

   (๑๔.๔) ตองปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขในการจัดพ้ืนปองกัน

น้ําซึม  น้ํารั่วไหลหรือน้าํขัง  บอพักน้ําโสโครก  การมีเครื่องระบายน้ํา  เครื่องปองกันควัน  มูลเถา  กล่ินไอ  

ส่ิงอื่นที่เปนเหตุรําคาญแกผูอยูบริเวณใกลเคียงและคําแนะนําอื่น ๆ  อยางเครงครัด 

   (๑๔.๕) ตองใหมีแสงสวาง  ทางระบายลมและน้ําสะอาดเพียงพอแกการประกอบ

กิจการนั้น 

   (๑๔.๖) ตองมีท่ีรองรับมูลฝอยและส่ิงเปรอะเปอนที่ถูกสุขลักษณะ 

   (๑๔.๗) ตองมีหองสุขาอันไดสุขลักษณะใหพอกับจํานวนคนที่ทําการอยูในสถานที่นั้น

และตองอยูในที่ซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 



 หนา   ๒๘ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ  ๑๔๓  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

   (๑๔.๘) สถานที่เล้ียงสัตวตองมีท่ีขังและที่ปลอยสัตวกวางขวางพอ 

   (๑๔.๙) สถานที่เกี่ยวกับการตากหรือผ่ึงสินคาตามที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 

   (๑๔.๑๐) ตองปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขที่เกี่ยวของกับ 

หลักสุขลักษณะทุกประการ 

   (๑๔.๑๑) ตองรักษาสถานที่ที่ใชประกอบกิจการใหอยูในสภาพอันดีและรักษาความสะอาด

กวาดลางใหสะอาดทุกวัน 

   (๑๔.๑๒) ตองประกอบกิจการภายในวัน  เวลาและสถานที่ที่ไดรับอนุญาตเทานั้น 

   (๑๔.๑๓) ตองรักษาเครื่องมือ  เครื่องใชที่ใชประกอบการทุกอยางใหสะอาดอยูเสมอ 

   (๑๔.๑๔) รักษาความสะอาดสถานที่ประกอบการอยาใหเปนท่ีเพาะพันธแมลงวัน  ยุง

หรือสัตวพาหะนําโรคอยางอื่น 

   (๑๔.๑๕) ถาจะเปล่ียนแปลง  แกไข  หรือเพ่ิมเติมสถานท่ี  ตองไดรับอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่น 

   (๑๔.๑๖) ตองปฏิบัติการทุกอยางใหถูกสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุขหรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

   (๑๔.๑๗) ตองยินยอมใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุขหรือผูไดรับ

มอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นเขาไปตรวจสอบสถานที่หรือเครื่องมือ  เครื่องใช  ตลอดจนวิธีการ

ประกอบกิจการนั้นในระหวางพระอาทิตยขึ้นจนถึงพระอาทิตยตก  เมื่อไดรับแจงความประสงคใหทราบแลว 

หมวด  ๓ 

การอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

ขอ ๑๕ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติใหเปนไป

ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๖ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้ 



 หนา   ๒๙ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ  ๑๔๓  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

   (๑๖.๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  ทั้งนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิง

อยางนอยหกเดือนตอครั้ง  และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานที่ทางราชการกําหนด 

   (๑๖.๒) กรณีที่มีวัตถุอันตรายตองมีสถานท่ีท่ีปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย

หรือส่ิงของที่อาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ  ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

หมวด  ๔ 

การควบคมุของเสียมลพิษหรือเหตุราํคาญอยางอืน่ 

ขอ ๑๗ สถานประกอบกิจการใดที่ประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียงหรือ 

ความส่ันสะเทือนมลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมีหรือ 

วัตถุอันตรายจะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปนอันตราย

ตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

ขอ ๑๘ ผู ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่ เปนอันตรายตอสุขภาพตามขอบัญญัตินี้   

ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

   (๑๘.๑) ตองรักษาสถานท่ีตามเงื่อนไขท่ีไดกําหนดไวในขอ  ๘  ใหอยูในภาวะอันดีเสมอ

และทําความสะอาดกวาดลางสถานที่ประกอบกิจการใหสะอาดทุกวัน 

   (๑๘.๒) ตองประกอบกิจการภายในเขตสถานที่และตามกําหนดวันเวลาที่ไดรับ

อนุญาต 

   (๑๘.๓) ตองรักษาเครื่องมือเครื่องใชในการประกอบการทุกอยางใหสะอาดอยูเสมอ  

ถาเศษวัตถุหรือวัตถุแหงกิจการนั้นจัดเปนอาหาร  ตองปองกันวัตถุนั้นใหพนจากฝุนละออง  แมลงและสัตวอื่น 

   (๑๘.๔) ตองมีการปองกันและกําจัดแมลงวัน  ยุง  หรือสัตวนําโรคอื่น  ๆ  ใหถูกหลัก

สุขาภิบาล 

   (๑๘.๕) ตองปฏิบัติการทุกอยางเพ่ือรกัษาความสะอาดและปองกันอันตรายตอสุขภาพ  

รวมท้ังปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญหรือโรคติดตอ 
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   (๑๘.๖) ตองจัดใหมีมาตรการเพ่ือความปลอดภัยในการทํางานและสุขภาพของ

ผูปฏิบัติงาน 

   (๑๘.๗) ถาจะเปล่ียนแปลง  แกไขหรือเพ่ิมเติมสถานที่  ตองไดรับอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่น 

   (๑๘.๘) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนํา  หรือคํา ส่ังของ 

เจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่น 

   (๑๘.๙) ตองยอมใหเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูที่ไดรับ

มอบหมายจากเจาพนักงานทองถิน่เขาตรวจสถานที่  เครื่องมือ  เครื่องใช  ตลอดจนวิธีการประกอบกิจการ

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพไดในเวลาอันสมควร   

ขอ ๑๙ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามประเภทที่กําหนดไวเปนกิจการท่ีจะตองมี 

การควบคุมตามขอ  ๖  ในลักษณะที่เปนการคา  จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้  พรอมเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

   (๑๙.๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

   (๑๙.๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ  (ถามี) 

   (๑๙.๓) สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน 

   (๑๙.๔) เงินคาธรรมเนียมตามที่กําหนดไวในบัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัตินี้ 

   (๑๙.๕) อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลนาพินประกาศกําหนด 

หมวด  ๕ 

ใบอนุญาต 

ขอ ๒๐ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตแลว  เห็นวาผูขอรับใบอนุญาต

ปฏิบัติถูกตองตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามขอ  ๑๔  ใหออกใบอนุญาตใหผูนั้นภายใน  ๓๐  วันนับแต 

วันย่ืนคําขอรับใบอนุญาต 

ถาประกอบธุรกิจหลายประเภทในฐานะสถานท่ีเดียวกัน  ใหเสียคาธรรมเนียมในประเภท 

ที่มีอัตราสูงเพียงประเภทเดียว  กิจการประเภทอื่นใหเรียกเก็บเพียงกึ่งอัตรา 
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ขอ ๒๑ ผูไดรับใบอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายใน  ๑๕  วัน  นับแตวันท่ีไดรับหนังสือ 

แจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิน่  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาว  โดยไมมีเหตุอันสมควร

ถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๒๒ บรรดาใบอนุญาตท่ีออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุ  ๑  ป  นับแตวันออกใบอนุญาต

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลนาพินเทานั้น 

ใบอนุญาตที่ออกตามขอบัญญัติฉบับเดิมใหใชไดตอไปจนกวาจะหมดอายุใบอนุญาต  การขอ 

ตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมชําระคาธรรมเนียมแลว 

ใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๑๙  และขอ  ๒๐  โดยอนุโลม 

ขอ ๒๓ ผูไดรับอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้   ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีมาขอรับใบขออนุญาตครั้ งแรก  หรือ 

กอนใบอนุญาตส้ินอายุ  สําหรับกรณีท่ีเปนการตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิได

ชําระคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม 

ที่คางชําระ  เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะเลิกกิจการนั้นกอนถึงกําหนดชําระคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  คางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและ

คาปรับจนครบจํานวน   

ขอ ๒๔ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลนาพิน 

ขอ ๒๕ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
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ขอ ๒๖ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุดตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

   ๒๖.๑ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนา

บันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

มาประกอบดวย 

   ๒๖.๒ ในกรณีที่ใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับ 

ใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๒๗ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทบัญญัตแิหงพระราชบญัญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกิน  ๑๕  วัน 

ขอ ๒๘ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  เมื่อปรากฏวาผูรับ

ใบอนุญาต 

   ๒๘.๑ ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

   ๒๘.๒ ตองคํา พิพากษาถึง ท่ี สุดวาไดกระทําความผิด  ตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

   ๒๘.๓ ไมป ฏิบั ติหรื อป ฏิบัติ ไม ถู กต องตามบทบัญญัติ แห งพระราชบัญญั ติ 

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

หรือขอบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตาม 
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ที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยาง

รายแรงตอสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของ

ประชาชน 

ขอ ๒๙ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับหรอืปดหนังสือนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับคําส่ังดังกลาวแลว  ตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึงหรือวัน

ปดคําส่ังแลวแตกรณี 

ขอ ๓๐ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๓๑ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือให

ปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลนาพินในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ ๓๒ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจผอนผันหรืองดเวนการปฏิบัติตามหมวด  ๒  ใหแก 

ผูขออนุญาตตามที่เห็นสมควรหรือเปล่ียนแปลงอยางใดใหเหมาะสมแกกิจการท่ีไดควบคุมในขอบัญญัตินี้ก็ได 

หมวด  ๖ 

การอุทธรณ 

ขอ ๓๓ ในกรณีเจาพนักงานทองถิ่นมีคําส่ังตามขอ  ๑๙  ขอ  ๒๐  ขอ  ๒๑  ขอ  ๒๒  ขอ  ๒๖  

และขอ  ๒๗  ถาผูรับคําส่ังไมพอใจคําส่ังดังกลาว  ผูนั้นมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

ภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคําส่ัง   

การอุทธรณตามวรรคหนึ่ง  ไมเปนเหตุทุเลาการบังคับตามคําส่ัง  เวนแตรัฐมนตรีจะเห็นสมควร

ใหมีการทุเลาการบังคับตามคําส่ังนั้นไวเปนการชั่วคราว 

หมวด  ๗ 

บทกําหนดโทษ 

ขอ ๓๔ ผูใดฝาฝนขอ  ๑๗  ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



 หนา   ๓๔ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ  ๑๔๓  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ ๓๕ ผูไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการซึ่งอยูในความควบคุมตามขอบัญญัตินี้  หากไมปฏิบัติ

ตามเงื่อนไขหลักเกณฑที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดไว  ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และอาจถูกส่ังพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต   

ขอ ๓๖ ขอกําหนดใดที่ไมมีในขอบัญญัตินี้ใหนําพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

มาบังคับใชโดยอนุโลม 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๘  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

ขวัญใจ  โคตวงศ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลนาพิน 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาพิน 
เร่ือง  การควบคุมการประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 

ลําดับ ประเภทกิจการ 
คาธรรมเนียม 

ตอป  (บาท) 
หมายเหตุ 

๑ กิจการท่ีเก่ียวกับการเลี้ยงสัตว 
(๑.๑) การเลี้ยงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเลื้อยคลานหรือแมลง 
 (๑.๑.๑) การเลี้ยงมา  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  และกวาง 
  ก. ไมเกิน  ๒๐  ตัว 
  ข. ตั้งแต  ๒๑  ตัวข้ึนไป 
 (๑.๑.๒) การเลี้ยงสุนัข  แมว 
  ก. ตั้งแต  ๑๐  -  ๒๐  ตัว 
  ข. ตั้งแต  ๒๑  ตัวข้ึนไป 
 (๑.๑.๓) การเลี้ยงหาน  เปด  ไก  นก 
  ก. ตั้งแต  ๕๐  -  ๑๐๐  ตัว 
  ข. ตั้งแต  ๑๐๑  ตัวข้ึนไป 
(๑.๒) การเลี้ยงสัตว  เพ่ือรีดเอานม 
(๑.๓) การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมี
กิจการท่ีเก่ียวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

 
 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๑๐๐ 
๕๐๐ 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 
๓๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 

๒ กิจการเก่ียวกับสัตวและผลิตภัณฑ 
(๒.๑) การฆาสัตว  ยกเวน  ในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การขายในตลาด
และการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
 (๒.๑.๑) การฆาโค  กระบือ  สุกร 
 (๒.๑.๒) การฆาสัตวปก 
(๒.๒) การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ขนสัตวท่ียังมิไดฟอก 
(๒.๓) การสะสมเขาสัตว  หมักหนังสัตว  ยังมิไดแปรรูป 
(๒.๔) การเค่ียวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว 
(๒.๕) การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  
ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  และการขายในตลาด 
(๒.๖) การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  จากเปลือกหอย  
กระดูกสัตวเขาสัตว  หนังสัตว  ขนสัตว  หรือสวนอ่ืน ๆ  ของสัตว 
(๒.๗) การผลติ  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม 
หรือการกระทําอ่ืนใดของสัตวและพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตว
หรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตว 
(๒.๘) การสะสมหรือการลางครั่ง 
 

 
 
 

๑,๐๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
๕๐๐ 

 
๕๐๐ 

 
 

๕๐๐ 
๕๐๐ 
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ลําดับ ประเภทกิจการ 
คาธรรมเนียม 
ตอป  (บาท) 

หมายเหตุ 

๓. กิจการท่ีเก่ียวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 
(๓.๑) การผลิตเนย  เนยเทียม 
(๓.๒) การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู 
ไตปลา  เตาเจี้ยว  ซีอ๊ิว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ  ยกเวนการผลิต 
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(๓.๓) การตากเนื้อ  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเค่ียวมันกุง  ยกเวน
การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(๓.๔) การนึ่ง  การตม  การเค่ียว  การตาก  หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิต 
อาหารจากสัตว  พืช  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  
การขายในตลาดและการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(๓.๕) การเค่ียวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง   
ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และ
การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(๓.๖) การผลิตเสนหม่ี  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาหู  วุนเสน  เก้ียมอ๋ี 
(๓.๗) การผลิตแบะแซ 
(๓.๘) การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด 
(๓.๙) การประกอบกิจการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ 
(๓.๑๐) การแกะ  การลางสัตวน้ํา  ท่ีไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น 
ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(๓.๑๑) การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถ่ัวเหลือง  เครื่องดื่ม 
ชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด  ยกเวนการผลิต
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(๓.๑๒) การผลิต  การบรรจุน้ําตาล 
(๓.๑๓) การผลิต  ผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว 
(๓.๑๔) การผลิต  การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู 
(๓.๑๕) การค่ัวกาแฟ 
(๓.๑๖) การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 
(๓.๑๗) การผลิตผงชูรส 
(๓.๑๘) การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค 
(๓.๑๙) การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไมหรือพืชอยางอ่ืน  ยกเวน 
การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(๓.๒๐) การผลติ  การบรรจุใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน  ๆ 
(๓.๒๑) การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(๓.๒๒) การผลิตบะหม่ี  มักกะโรน ี หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน 

 
๑,๐๐๐ 

 
 

๓๐๐ 
 

๕๐๐ 
 
 

๕๐๐ 
 
 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
๕๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 

๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
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ลําดับ ประเภทกิจการ 
คาธรรมเนียม 

ตอป  (บาท) 
หมายเหตุ 

 (๓.๒๓) การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร 

(๓.๒๔) การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานท่ีจําหนายอาหาร

และเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

(๓.๒๕) การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรท่ีมีกําลังตั้งแต  ๕  แรงมา

ข้ึนไป 

๑,๐๐๐ 

 

๕๐๐ 

 

๕๐๐ 

 

๔. กิจการท่ีเก่ียวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  

ผลิตภัณฑชําระลาง 

(๔.๑) การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 

(๔.๒) การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น 

เครื่องสําอางตาง ๆ 

(๔.๓) การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

(๔.๔) การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

(๔.๕) การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ   กิจการท่ีเก่ียวกับ

การเกษตร 

 

 

๕๐๐ 

 

๕๐๐ 

๕๐๐ 

๕๐๐ 

 

๕๐๐ 

๕. กิจการเก่ียวกับการเกษตร 

(๕.๑) การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 

(๕.๒) การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 

(๕.๓) การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคูหรือแปงอ่ืน  ๆ  ในทํานองเดียวกัน

ดวยเครื่องจักร 

(๕.๔) การสีขาวดวยเครื่องจักร 

 ๕.๔.๑ โรงสีใหญ  (สีไดเกินกวา  ๒๔  เกวียน/  ๒๔  ชั่วโมง) 

 ๕.๔.๒ โรงสีกลาง  ขนาด  ๒  ลูกหิน 

 ๕.๔.๓ โรงสีเล็ก  ขนาด  ๑  ลูกหิน 

(๕.๕) การผลิตยาสูบ 

(๕.๖) การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร 

(๕.๗) การผลิต  การสะสมปุยอินทรีย  เพ่ือการคา 

(๕.๘) การผลิต  การสะสมปุยชีวภาพ 

(๕.๙) การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร 

(๕.๑๐) การตาก  การสะสมหรือการขนถายมันสําปะหลัง 

 

๕๐๐ 

๕๐๐ 

 

๕๐๐ 

 

๑,๕๐๐ 

๒๐๐ 

๑๐๐ 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

๕๐๐ 

๕๐๐ 

๕๐๐ 

๕๐๐ 
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ลําดับ ประเภทกิจการ 
คาธรรมเนียม 

ตอป  (บาท) 
หมายเหตุ 

๖. กิจการท่ีเก่ียวกับโลหะหรือแร 

(๖.๑) การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณ  

หรือเครื่องใชตาง ๆ 

(๖.๒) การหลอม  การหลอ  การถลุงแร  หรือโลหะทุกชนิด  ยกเวน 

กิจการใน  (๖.๑) 

(๖.๓) การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  

การอัดโละดวยเครื่องจักร  หรือกาซหรือไฟฟา  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

(๖.๔) การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  

นิกเกิล  หรือโลหะอ่ืนใด  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

(๖.๕) การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือวิธีอ่ืนใด 

ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

(๖.๖) การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือก  หรือการลางแร 

 

 

๓๐๐ 

 

๓๐๐ 

 

๕๐๐ 

 

๕๐๐ 

 

๕๐๐ 

๕๐๐ 
 ๗. กิจการเก่ียวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

(๗.๑) การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพน 

สารกันสนิมยานยนต 

(๗.๒) การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตง  ระบบปรับอากาศ 

หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

(๗.๓) การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

ซ่ึงมีไวบริการหรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซอม

หรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลดังกลาวดวย   

(๗.๔) การลาง  การอัดฉีดยานยนต 

(๗.๕) การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ 

(๗.๖) การปะ  การเชื่อมยาง 

(๗.๗) การอัดผาเบรก  ผาคลัตช 

 

 

๕๐๐ 

 

๕๐๐ 

 

 

๕๐๐ 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

๒๐๐ 

๓๐๐ 

๘. กิจการท่ีเก่ียวกับไม 
(๘.๑) การผลิตไมขีดไฟ 

(๘.๒) การเลื่อย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง   
การทําค้ิว  หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร 
(๘.๓) การประดิษฐไม  หวาย  เปนสิ่งของดวยเครื่องจักร  หรือการพน 

การทาสารเคลือบเงา  หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 

 
๓๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 

๕๐๐ 

 



- ๕ - 

ลําดับ ประเภทกิจการ 
คาธรรมเนียม 
ตอป  (บาท) 

หมายเหตุ 

 (๘.๔) การอบไม 
(๘.๕) การผลิตธูปดวยเครื่องจักร 
(๘.๖) การประดิษฐสิ่งของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ 

(๘.๗) การผลิตกระดาษตาง ๆ 
(๘.๘) การเผาถาน  หรือการสะสมถาน 

๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

๕๐๐ 
๕๐๐ 

 

๙. กิจการท่ีเก่ียวกับการบริการ 
(๙.๑) การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด  เวนแตเปนการใหบริการ 
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

(๙.๒) การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร 
และนวดแผนโบราณเวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล 
ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

(๙.๓) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
(๙.๔) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หองแบงเชา 
หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

(๙.๕) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
(๙.๖) การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ 
หรือการแสดงอ่ืน  ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

(๙.๗) การประกอบกิจการสระวายน้ําหรือกิจการอ่ืน  ๆ   ในทํานองเดียวกัน 
(๙.๘) การจัดใหมีการเลนสเกตโดยมีแสงหรือเสียงประกอบหรือ 
การเลนอ่ืน  ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

(๙.๙) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยู
ในบังคับตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพเวชกรรม 
(๙.๑๐) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการ 

ควบคุมทางโภชนาการใหอาหารท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ  การบริหารรางกาย  
หรือโดยวิธีอ่ืนใด  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย 
วาดวยสถานพยาบาล 

(๙.๑๑) การประกอบกิจการสวนสนุก  เกมคอมพิวเตอร/อินเตอรเน็ต 
(๙.๑๒) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข 
วิทยาศาสตร  และสิ่งแวดลอม 

(๙.๑๓) การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกกอลฟ 
(๙.๑๔) การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบาน 
 

 

 
 

๕๐๐ 

 
 

๕๐๐ 

๕๐๐ 
 

๓๐๐ 

๓๐๐ 
 

๕๐๐ 

๓๐๐ 
 

๓๐๐ 

 
๒๐๐ 

 

 
 

๓๐๐ 

๓๐๐ 
 

๓๐๐ 

๓๐๐ 
๓๐๐ 

 



- ๖ - 

ลําดับ ประเภทกิจการ 
คาธรรมเนียม 
ตอป  (บาท) 

หมายเหตุ 

๑๐. กิจการท่ีเก่ียวกับสิ่งทอ 
(๑๐.๑) การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร  หรือ 
การทอผาดวยก่ีกระตุกตั้งแต  ๕  ก่ีข้ึนไป 
(๑๐.๒) การสะสมปอ  ปาน  ฝายหรือนุน 
(๑๐.๓) การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร 
(๑๐.๔) การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ  ดวยเครื่องจักร 
(๑๐.๕) การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  ๕  เครื่องข้ึนไป 
(๑๐.๖) การพิมพผา  หรือการพิมพบนสิ่งทออ่ืน ๆ 
(๑๐.๗) การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 
(๑๐.๘) การยอม  การกัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืน ๆ 

 
 

๓๐๐ 
๓๐๐ 
๓๐๐ 
๓๐๐ 
๓๐๐ 
๓๐๐ 
๓๐๐ 
๓๐๐ 

 

 กิจการท่ีเก่ียวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
(๑๑.๑) การผลิตภาชนะดินเผา  หรือผลิตภัณฑดินเผา 
(๑๑.๒) การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร 
(๑๑.๓) การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
(๑๑.๔) การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
(๑๑.๕) การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
(๑๑.๖) การเลื่อย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตาง ๆ 
(๑๑.๗) การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือ 
การเผาหิน  ปูน 
(๑๑.๘) การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบ 
หรือสวนผสม  เชน  ผาเบรก  ผาคลัตช  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง 
ฝาเพดาน  ทอน้ํา  เปนตน 
(๑๑.๙) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 
(๑๑.๑๐)  การผลิตกระดาษทราย 
(๑๑.๑๑)  การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

 
๓๐๐ 
๓๐๐ 
๓๐๐ 
๓๐๐ 
๓๐๐ 
๓๐๐ 

 
๓๐๐ 

 
 

๓๐๐ 
๓๐๐ 
๓๐๐ 
๓๐๐ 

๑๒. 
 

กิจการท่ีเก่ียวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี 
(๑๒.๑) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกรม  ดาง  สารออกซิไดซ 
หรือสารตัวทําละลาย 
(๑๒.๒) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ 
(๑๒.๓) การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียม 
หรือผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ 
(๑๒.๔) การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก 
(๑๒.๕) การพนสี  ยกเวนกิจการใน  (๗.๑) 
(๑๒.๖) การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก 
เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 

 
๕๐๐ 
๓๐๐ 
๓๐๐ 

 
๓๐๐ 

 



- ๗ - 

ลําดับ ประเภทกิจการ 
คาธรรมเนียม 
ตอป  (บาท) 

หมายเหตุ 

 (๑๒.๗) การโม  การบดชัน 
(๑๒.๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 
(๑๒.๙) การผลิต  การลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 
(๑๒.๑๐) การเคลือบ  การชุบ  วัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด   
เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
(๑๒.๑๑) การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุ 
ท่ีคลายคลึง 
(๑๒.๑๒) การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
(๑๒.๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง 
(๑๒.๑๔) การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมี 
อันเปนสวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 
(๑๒.๑๕) การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา 
(๑๒.๑๖) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืช 
หรือพาหะนําโรค 
(๑๒.๑๗) การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 

๓๐๐ 
๓๐๐ 
๓๐๐ 

 
๓๐๐ 

 
๓๐๐ 
๓๐๐ 
๓๐๐ 

 
๓๐๐ 
๓๐๐ 

 
๓๐๐ 
๓๐๐ 

 

๑๓ กิจการอ่ืน ๆ 
(๑๓.๑) การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพ อ่ืน  ท่ีมีลักษณะเดียวกัน 

ดวยเครื่องจักร 
(๑๓.๒) การผลิต  การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา 
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  อุปกรณไฟฟา 

(๑๓.๓) การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
(๑๓.๔) การพิมพแบบ  พิมพเขียวหรือการถายเอกสาร 
(๑๓.๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 

(๑๓.๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา 
(๑๓.๗) การลางขวด  ภาชนะ  หรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลว 
(๑๓.๘) การพิมพสีลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ 

(๑๓.๙) การกอสราง 
(๑๓.๑๐) กิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 

 
 

๓๐๐ 
 

๒๐๐ 

๓๐๐ 
๓๐๐ 
๓๐๐ 

๓๐๐ 
๓๐๐ 
๓๐๐ 

๕๐๐ 
๓๐๐ 

 

 



    
 
 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

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

อนุญาตให.......................................................................................... สัญชาติ........................................ 
อยูบานเลขท่ี.................หมูท่ี................ตรอก/ซอย.........................ถนน........................ตําบล............................. 
อําเภอ....................................... จังหวัดอุบลราชธานี  โทรศัพท....................................โทรสาร............................. 

ขอ ๑ ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพประเภท................................................................. 
โดยใชชื่อสถานประกอบการวา....................................................ต้ังอยูบานเลขท่ี...................หมู ท่ี .......................  
ตรอก/ซอย.................................ถนน......................................ตําบล..........................อําเภอ................................. 
จังหวัดอุบลราชธานี  โทรศัพท............................................................โทรสาร........................................................ 
มีพ้ืนท่ีประกอบการ.......................ตารางเมตร  ใชเครื่องจักรมีขนาด.................แรงมา  จํานวนคน..................คน 
ท้ังนี้  ไดเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาตจํานวน.............................บาท (....................................................................) 
ตามใบเสร็จ  เลมท่ี...........เลขท่ี................. ลงวันท่ี............... เดือน.................................พ.ศ. ............................... 

ขอ ๒ ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามสุขลักษณะท่ัวไปท่ีกําหนดไวตามขอบัญญัติองคการบริหาร
สวนตําบลนาพิน  เรื่อง  การควบคุมการประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

ขอ ๓ ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ  ดังนี้ 
๓.๑ .................................................................................................................................................. 
๓.๒ .................................................................................................................................................. 
๓.๓ .................................................................................................................................................. 
๓.๔ .................................................................................................................................................. 
 
ใบอนุญาตนี้ใชไดถึงวันท่ี................. เดือน......................... พ.ศ. ....................... 
 
  ออกให  ณ  วันท่ี.................... เดือน.............................. พ.ศ. ......................... 

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

ตําแหนง..................................................... 
เจาพนักงานทองถิ่น 

 
 

คําเตือน   ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในท่ีเปดเผย  ณ  สถานท่ีท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ 



รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม 
 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีหมดอายุ 

ใบเสร็จรับเงิน ลงลายมือชื่อ 
เจาพนักงานทองถิ่น เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คําขอเลขท่ี.................๒๕๕......... 

คําขอตออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

เขียนท่ี ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลนาพิน 

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

ขาพเจา........................................................................อายุ.......................ป สัญชาติ.............................. 
อยูบานเลขท่ี...........หมูท่ี..............ตรอก/ซอย.............................ถนน.....................ตําบล....................................... 
อําเภอ....................................... จังหวัดอุบลราชธานี  หมายเลขโทรศัพท.............................................................. 

ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภท............................. 
...........................................................................ตามใบอนุญาตเดิมเลมท่ี......เลขท่ี......../ .................ออกใหเม่ือ 
วันท่ี........... เดือน.................... พ.ศ. ....................  ตอเจาพนักงานทองถิ่น   

พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวยแลว  ดังนี้ 
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผูขอตออายุใบอนุญาต 
๒. สําเนาทะเบียนบาน 
๓. หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 ๑.๑ .......................................................................................................................................... 
 ๑.๒ .......................................................................................................................................... 
๔. อ่ืน ๆ  ...................................................................................................................................... 
ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอตออายุใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

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

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

ความเห็นของเจาพนักงานทองถ่ิน 
(   ) เห็นสมควรตออายุใบอนุญาตและควรกําหนดเง่ือนไข  ดังนี้......................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 
(   ) เห็นควรไมตออายุใบอนุญาตเพราะ.............................................................................................. 

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

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

ตําแนง........................................................... 
เจาพนักงานทองถิ่น 



คําขอเลขท่ี................/ .................... 
 

คําขอรับใบแทนใบอนุญาต 
ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

เขียนท่ี ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลนาพิน 

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

ขาพเจา..................................................................... อายุ..................ป สัญชาติ......................... 
อยูบานเลขท่ี.......................หมูท่ี.................ตรอก/ซอย.....................ถนน..........................ตําบล....................... 
อําเภอ.......................................... จังหวัดอุบลราชธานี  โทรศัพท.................................โทรสาร.......................... 

ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภท................. 
...............................................เลขท่ี................ออกใหเม่ือวันท่ี..................เดือน.........................พ.ศ.................... 
และใบอนุญาตจะสิ้นอายุวันท่ี............. เดือน....................................... พ.ศ. ..................................... 

ขาพเจามีความประสงคจะขอรับใบแทนอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
เหตุผล....................................................................................................................... .......................................... 
พรอมกับคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง  ๆ  มาดวย  คือ 

(   ) หลักฐานการแจงความใบอนุญาตสูญหาย 
(   ) ใบอนุญาตท่ีชํารุด/สําเนาใบอนุญาต 
(   ) เอกสารหลักฐานอ่ืน  ๆ  ไดแก................................................................................. 
(   ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอรับใบแทนใบอนุญาต 
(   ) สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบแทนใบอนุญาต 
 
ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอรับใบแทนอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 
 

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

วันท่ี............/.............../ .............. 
 


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาพิน
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