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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองยางชิ้น 
เรื่อง  กิจการทีเ่ปนอันตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองยางชิ้น  วาดวยกิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แกไขเพ่ิมเติมประกอบมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลหนองยางชิ้น  

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองยางชิ้นและนายอําเภอเรณูนคร  จึงตราขอบัญญัติไว 

ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองยางชิ้น  เรื่อง  กิจการ

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองยางชิ้นตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัต ิ ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้  

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลท่ีเรียกชื่ออยางอื่นซึ่งรับผิดชอบ

ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น  “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

  “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

    “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย

ของสาธารณชน 
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  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน  

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได    

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองยางชิ้น 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๕ ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้เปนกิจการท่ีตองมีการควบคุมภายในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลหนองยางชิ้น 

  ๕.๑ กิจการที่เกี่ยวกับสัตวเล้ียง 

   (๑) การเพาะพันธุ  เล้ียง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด 

   (๒) การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ

ทํานองเดียวกัน  เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ทั้งนี้  ไมวาจะมีการเรียกเก็บคา

ดูหรือคาบริการในทางตรงหรือทางออม  หรือไมก็ตาม 

  ๕.๒ กิจการที่เกี่ยวกับสัตว  และผลิตภัณฑ 

   (๑) การฆา  หรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  

การขายในตลาด   

   (๒) การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือการกระทําอื่นใดตอสัตว

หรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว 

  ๕.๓ กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  

การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๑) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  เตาเจ้ียว  

ซีอิ๊ว  น้ําจ้ิมหรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ   
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   (๒) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แชอิ่ม  จากผัก  ผลไม

หรือพืชอยางอื่น 

   (๓) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  

เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋  เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอื่นที่คลายคลึงกัน 

   (๔) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว  ไดแก  ปลารา  

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

หรือผลิตภัณฑอื่นที่คลายคลึงกัน 

   (๕) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก  บด  

นึ่ง  ตม  ตุน  เคี่ยว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  ปงยาง  เผาหรือโดยวิธีอื่น 

   (๖) การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ 

   (๗) การผลิตไอศกรีม   

  ๕.๔ กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

   (๑) การลาง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ 

   (๒) การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักร  หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ  ก็ตาม 

   (๓) การขัด  การกะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช   

   (๔) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย 

  ๕.๕ กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

   (๑) การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร  

หรือกาช  หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาต  ๕.๖  (๑) 

  ๕.๖ กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

   (๑) การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต 

   (๒) การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟา  

ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

   (๓) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  ซึ่งมีไวบริการ  

หรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องจักรกล

ดังกลาวดวย 
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   (๔) การลาง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต 

   (๕) การผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่ 

   (๖) การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต  หรือตั้งศูนยถวงลอ   

   (๗) การผลิต  ซอม  ประกอบ  อัดผาเบรก  ผาคลัตช 

   (๘) การสะสม  การซอมเครื่องกล  เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบ

ของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลเกา 

  ๕.๗ กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ 

   (๑) การเล่ือย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําคิ้ว  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร 

   (๒) การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แตงสําเร็จส่ิงของเครื่องใช   

หรือผลิตภัณฑจากไม  หวาย  ชานออย 

  ๕.๘ กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

   (๑) การประกอบการกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบงเชา  

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๒) การจัดใหมีการมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  

คาราโอเกะ  หรือตูเพลง  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

   (๓) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ 

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

   (๔) การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 

  ๕.๙ กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

   (๑) การเย็บ  ปกผา  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

   (๒) การซัก  อบ  รีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

   (๓) การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ 

   (๔) การพิมพผา  และส่ิงทออื่น ๆ 

  ๕.๑๐ กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑) การผลิตส่ิงของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ดวยซีเมนต  หรือวัตถุ 

ที่คลายคลึง 
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   (๒) การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมทั้งการขุด  

ตัก  ดูด  โม  บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร   

  ๕.๑๑ กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคก  และสารเคมีตาง ๆ 

   (๑) การผลิต  บรรจุ  สะสม  หรือขนสงกาช 

   (๒) การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

   (๓) การพนสี  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๕.๖  (๑) 

   (๔) การโม  สะสม  หรือบดชัน 

   (๕) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 

   (๖) การผลิต  สะสม  ขนสงดอกไมเพลิงหรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ 

ในการผลิตดอกไมเพลิง 

  ๕.๑๒ กิจการอื่น ๆ 

   (๑) การผลิต  ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  

อุปกรณไฟฟา 

   (๒) การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือถายเอกสาร 

   (๓) การประกอบกิจการโกดังสินคา 

   (๔) การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 

   (๕) การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

   (๖) การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง  หรือสัตวพาหะนําโรค 

   (๗) การผลิต  ส่ิงของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑจากยาง 

ขอ ๖ สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้ท่ีตั้งอยูในเขตท่ีกฎหมาย 

วาดวยการผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด 

ที่เขาขายเปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย

การนั้นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี   

ขอ ๗ สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน  

สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานท่ีอื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่น 

ที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้น
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จะตองตั้งอยูหางจากชุมชน  แหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา  ๒๐๐  เมตร  ทั้งนี้  เพ่ือปองกันอันตราย 

ตอสุขภาพอนามัยหรือการกอเหตุรําคาญของประชาชน 

ขอ ๘ สถานประกอบกิจการท่ีมีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

    (๑) ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ท้ังนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมาย

แสดงชัดเจนโดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

    (๒) ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมาย 

วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

    (๓) ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพท่ีถูกสุขลักษณะ

เปนประจําทุกวัน 

ขอ ๙ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใด

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ท่ีลางตาฉุกเฉิน  ตามความจําเปนและเหมาะสม 

กับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวย 

วัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๐ สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

    (๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่ เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณ 

และประเภทมูลฝอย  รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณท่ีเก็บ

ภาชนะนั้นอยูเสมอ 

    (๒) ในกรณีที่มีการกําจัดเองตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น 

และตองดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

    (๓) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใดที่อาจเปน

อันตรายตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 
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ขอ ๑๑ สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวที่ เปนพาหะ 

ของโรคติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

ขอ ๑๒ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับการประกอบอาหาร  

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงานตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยสถาน

จําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

ขอ ๑๓ สถานประกอบกิจการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัยเปนสัดสวน  

และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

ขอ ๑๔ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติ 

ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

ขอ ๑๕ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้ 

    (๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิงตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิง 

อยางนอยหกเดือนตอครั้ง  และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานท่ีทางราชการกําหนด

หรือยอมรับใหแกคนงานไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

    (๒) กรณีที่มีวัตถุอันตรายตองมีสถานท่ีที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย 

หรือส่ิงของท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ  ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

ขอ ๑๖ สถานประกอบกิจการใดท่ีการประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียง 

หรือความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมี 

หรือวัตถุอันตรายจะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิให เกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญ 

หรือเปนอันตรายตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

ขอ ๑๗ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ีขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  หามมิใหผู ใด 

ดําเนินกิจการตามที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะท่ีเปนการคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจาก

เจาพนักงานทองถิ่น 

ในการออกใบอนุญาต  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาต

ปฏิบัติเพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวโดยท่ัวไปในขอบัญญัตินี้ก็ได 
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ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว 

ขอ ๑๘ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามท่ีตองมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะท่ีเปน

การคาจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้พรอมกับเอกสารและหลักฐาน

ดังตอไปนี้ 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓) อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลหนองยางชิ้นประกาศกําหนด 

ขอ ๑๙ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) สถานที่นั้นตองตั้งอยูในทําเลที่จะมีรางระบายน้ํารับน้ําโสโครกไดอยางเหมาะสม

ตามคําแนะนําของสาธารณสุข 

  (๒) ตองจัดทํารางระบายน้ํา  หรือบอรับน้ําโสโครกดวยวัตถุถาวร  เรียบ  ไมซึมไมรั่ว  

ระบายน้ําไดสะดวก 

  (๓) การระบายน้ําตองไมใหเปนที่เดือดรอนแกผูใชน้ําในทางน้ําสาธารณะหรือที่อยู

อาศัยใกลเคียง 

  (๔) จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๕) เมื่อเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาสถานท่ีใดสมควรจะตองทําพ้ืนดวยวัตถุถาวร  

เพ่ือปองกันมิใหน้ําซึม  รั่วไหลหรือขังอยูได  หรือเห็นวาควรมีบอพักน้ําโสโครก  หรือทําการกําจัด 

น้ําโสโครก  ไขมัน  ใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาลหรือตองมีเครื่องระบายน้ํา  เครื่องปองกันกล่ิน  ไอเสีย  

ความสะเทือน  ฝุนละออง  เขมา  เถา  หรือส่ิงอื่นใด  อันอาจเปนเหตุรําคาญแกผูที่อยูขางเคียง  ขอกําหนด

ดังกลาวผูขอรับใบอนุญาตตองปฏิบัติใหเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๖) ตองมีแสงสวางและการระบายอากาศเพียงพอและตองจัดสถานที่มิใหเปน 

ที่อยูอาศัยของสัตวนําโรค 

  (๗) ตองจัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอแกกิจการนั้น ๆ 

  (๘) ตองมีท่ีรองรับขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลอันไดลักษณะจํานวนเพียงพอ 
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  (๙) ตองจัดใหมีสวมอันไดสุขลักษณะ  จํานวนเพียงพอกับจํานวนคนท่ีทําการอยูใน

สถานที่นั้นและตองตั้งอยูในทําเลท่ีเหมาะสม  รวมท้ังการกําจัดส่ิงปฏิกูลดวยวิธีที่ถูกตองตามหลัก

สุขาภิบาลตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๑๐) สถานที่เล้ียงสัตว  ที่ขัง  และปลอยสัตวกวางขวางเพียงพอ  และตองจัดใหได

สุขลักษณะ 

  (๑๑) สถานที่เกี่ยวกับการตากหรือผ่ึงสินคาตองมีที่สําหรับตากหรือผ่ึงสินคาตามที่ 

เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 

  (๑๒) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมท้ังระเบียบ  ขอบัญญัติและประกาศองคการบริหารสวนตําบลหนองยางชิ้น 

ขอ ๒๐ ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ 

แจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๒๑ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวม 

ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นท้ังหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณ 

ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ัง 

แจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ี

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี   



หนา   ๑๗๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๖๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๒๒ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลหนองยางชิ้นเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๑๘  และขอ  ๑๙  ดวย 

ขอ ๒๓ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต 

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๒๔ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนหนองยางชิ้น 

ขอ ๒๕ ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ี

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ ๒๖ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุดตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหายใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 



หนา   ๑๗๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๖๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๒๗ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติ

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

หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่

ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลา 

ที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๘ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

  (๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  

หรือเงื่อนไข  ที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชนหรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๒๙ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึงหรือวันปดคําส่ัง  

แลวแตกรณี 

ขอ ๓๐ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๓๑ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



หนา   ๑๗๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๖๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๓๒ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองยางชิ้นเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๒  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ยุทธพงศ  สุวรรณพรหม 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลหนองยางชิ้น 



 
บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองยางช้ิน 

เรื่อง  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
อัตรา

คาธรรมเนียม 
หมายเหตุ 

๑ กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวเล้ียง   

 (๑.๑) การเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาล สัตวบก สัตวปก 

สัตวน้ํา สัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา สัตวเลื้อยคลาน หรือแมลง 

 

 (๑.๑.๑) การเลี้ยงมา  โค  กระบือ  

  ก.  เกิน  ๒๐  ตัว  แตไมเกิน  ๕๐ ตัว ๕๐ 

  ข.  เกิน  ๕๐  ตัวข้ึนไป ๑๐๐ 

 (๑.๑.๒) การเลี้ยงสุกร   

  ก.  เกิน  ๒๐  ตัว  แตไมเกิน  ๕๐  ตัว ๕๐ 

  ข.  เกิน  ๕๐  ตัว  แตไมเกิน  ๑๐๐  ตัว ๑๐๐ 

  ค.  เกิน  ๑๐๐  ตัวข้ึนไป ๒๐๐ 

 (๑.๑.๓) การเลี้ยงแพะ  แกะ  

  ก. เกิน  ๑๐  ตัวข้ึนไป ๕๐ 

 (๑.๑.๔) การเลี้ยงหาน  เปด  ไก  

  ก.  เกิน  ๑๕๐  ตัว  แตไมเกิน  ๕๐๐  ตัว ๕๐ 

  ข.  เกิน  ๕๐๐  ตัว  แตไมเกิน  ๑,๐๐๐  ตัว ๑๐๐ 

  ค.  เกิน  ๑,๐๐๐  ตัวข้ึนไป ๒๐๐ 

 (๑.๑.๖) การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอานม  

  ก.  ไมเกิน  ๕  ตัว ๕๐ 

  ข.  เกิน  ๕  ตัว  แตไมเกิน  ๑๐  ตัว ๑๐๐ 

  ค.  เกิน  ๑๐  ตัวข้ึนไป ๑๕๐ 

 (๑.๒) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอ่ืนใด

อันมีลักษณะทํานองเดียวกัน เพ่ือใหประชาชนเขาชม 

หรือเพ่ือประโยชนของกิจการนัน้ ท้ังนี้ ไมวาจะมีการเรียกเก็บ

คาดูหรือคาบริการในทางตรงหรือทางออม หรือไมก็ตาม 

๑,๐๐๐ 

  



 
- ๒ - 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
อัตรา

คาธรรมเนียม 
หมายเหตุ 

๒ กิจการท่ีเกี่ยวสัตว และผลิตภัณฑ   

 (๒.๑) การฆาสัตวยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขาย 

การขายในตลาด 

 

 ก. โดยไมใชเครื่องจักร ๒๐๐ 

 ข. โดยใชเครื่องจักร ๕๐๐ 

 (๒.๒)การผลิต โม ปน บด ผสม บรรจุ สะสม หรือ 

การกระทําอ่ืนใดตอสัตวหรือพืช หรือสวนหนึ่งสวนใด 

ของสัตวหรือพืช เพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบ

ของอาหารสัตว 

๕๐๐ 

๓ กิจการท่ีเก่ียวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม ยกเวนใน

สถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด และ

การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 

 (๓.๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริก

ปรุงสําเร็จ น้ําพริกปรุงสําเร็จ เตาเจี้ยว ซีอ๊ิว น้ําจิ้ม หรือ

ซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ 

 

  ก. โดยไมใชเครื่องจักร ๑๐๐ 

  ข. โดยใชเครื่องจักร ๓๐๐ 

 (๓.๒) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง  

แชอ่ิม จากผัก ผลไม หรือพืชอยางอ่ืน 

 

 ก. โดยไมใชเครื่องจักร ๑๐๐ 

 ข. โดยใชเครื่องจักร ๓๐๐ 

 (๓.๓) การผลิต สะสมหรือแบงบรรจุ เสนหม่ี ขนมจีน 

กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู วุนเสน เก๋ียมอ๋ี เนื้อสัตวเทียม 

หรือผลิตภัณฑอ่ืนท่ีคลายคลึง 

 

 ก. โดยไมใชเครื่องจักร ๑๐๐ 

 ข. โดยใชเครื่องจักร ๓๐๐ 

 
  



 
- ๓ - 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
อัตรา

คาธรรมเนียม 
หมายเหตุ 

 

(๓.๔) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว 

ไดแก ปลารา ปลาเจา กุงเจา ปลาจอม แหนม ไสกรอก กะป 

น้ําปลา หอยดอง น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑอ่ืน 

ท่ีคลายคลึง 

 

 

 ก. โดยไมใชเครื่องจักร ๑๐๐ 

 ข. โดยใชเครื่องจักร ๓๐๐ 

 (๓.๕) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว

โดยการตาก บด นึ่ง ตม ตุน เค่ียว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน 

ปงยาง เผาหรือโดยวิธีอ่ืน 

 

 ก. โดยไมใชเครื่องจักร ๑๐๐ 

 ข. โดยใชเครื่องจักร ๓๐๐ 

 (๓.๖) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหนาย

อัตโนมัติ 

๑๐๐ 

 (๓.๗) การผลิตไอศกรีม  

 ก. โดยไมใชเครื่องจักร ๑๐๐ 

 ข. โดยใชเครื่องจักร ๓๐๐ 

๔ กิจการท่ีเก่ียวกับการเกษตร  

 (๔.๑) การลาง อบ รม หรือสะสมยางดิบ  

 ก. ต่ํากวา ๒,๐๐๐ กิโลกรัมตอวัน ๕๐๐ 

 ข. ตั้งแต ๒,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐ กิโลกรัมตอวัน ๘๐๐ 

 ค. ตั้งแต ๑๐,๐๐๑ กิโลกรัมตอวันข้ึนไป ๑,๕๐๐ 

 (๔.๒) การสีขาว นวดขาวดวยเครื่องจักร หรือแบงบรรจุขาวดวย

วิธีใด ๆ ก็ตาม 

 

 ก. เครื่องจักรท่ีมีกําลังไมเกิน ๑๐ แรงมา ๑๐๐ 

 ข. เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา ๑๐ แรงมา ๓๐๐ 

 (๔.๓) การขัด การกะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช ดวยเครื่องจักร ๓๐๐ 

  



 
-๔- 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
อัตรา

คาธรรมเนียม 
หมายเหตุ 

 (๔.๔) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุท่ีนําไป

ผลิตปุย 

  

 (๔.๔.๑).การผลิต  

  ก. ผลิตโดยใชเครื่องจักรตั้งแต ๕ - ๑๐ แรงมา ๒๐๐ 

     ผลิตโดยใชเครื่องจักรตั้งแต ๑๐ แรงมาข้ึนไป ๕๐๐ 

  ข. การสะสมปุย แบงบรรจุปุย ๓๐๐ 

๕ กิจการท่ีเก่ียวกับโลหะหรือแร  

 (๕.๑) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัด

โลหะดวยเครื่องจักรหรือกาซ หรือไฟฟา ยกเวนกิจการท่ี

ไดรับใบอนุญาต ๖.๑ 

 

 ก.ประเภทครัวเรือน ๒๐๐ 

 ข.ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม ๑,๐๐๐ 

๖ กิจการเก่ียวกับยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล  

 (๖.๑) การตอ ประกอบ เคาะ ปะผุ พนสี หรือพนสารกัน

สนิมยานยนต 

 

 (๖.๑.๑) การตอ การประกอบยานยนต ๑,๐๐๐ 

 (๖.๑.๒) การเคาะ การปะผุ การพนสี  

 ก. พ้ืนท่ีการประกอบการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ๕๐๐ 

  ข. พ้ืนท่ีการประกอบการเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ๑,๐๐๐ 

  ค. การพนสารกันสนิมยานยนต ๑,๐๐๐ 

 (๖.๒) การซอม การปรับแตงเครื่องยนต เครื่องจักร 

เครื่องกล ระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ 

ท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล 

 

 ก. พ้ืนท่ีการประกอบการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ๘๐๐ 

 ข. พ้ืนท่ีการประกอบการเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ๑,๕๐๐ 

  



 
-๕- 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
อัตรา

คาธรรมเนียม 
หมายเหตุ 

 (๖.๓) การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต เครื่องจักร 

หรือเครื่องกล ซ่ึงมีไวบริการหรือจําหนายและในการ

ประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต 

เครื่องจักร หรือเครื่องจักรกลดวย 

  

 ก. พ้ืนท่ีการประกอบการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ๘๐๐ 

 ข. พ้ืนท่ีการประกอบการเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ๑,๕๐๐ 

 (๖.๔) การลาง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต ๑๕๐ 

 (๖.๕) การผลิต สะสม จําหนาย ซอม หรืออัดแบตเตอรี่ ๓๐๐ 

 (๖.๖) การจําหนาย ซอม ปะ เชื่อมยางยานยนต  

หรือตั้งศูนยถวงลอ 

 

 ก. การปะ การซอม เชื่อมยาง รถจักรยาน รถจักรยานยนต ๑๐๐ 

 ข. การปะ การซอม เชื่อมยาง รถยนต เครื่องจักร 

เครื่องจักรกลหรือตั้งศูนยถวงลอ 

๒๐๐  

 (๖.๗) การผลิต ซอม ประกอบ อัดผาเบรก ผาคลัตช ๕๐๐ 

 (๖.๘) การสะสม  การซอมเครื่องจักรกล เครื่องจักรเกา

หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร 

หรือเครื่องกลเกา 

๕๐๐ 

๗ กิจการท่ีเก่ียวกับไมหรือกระดาษ  

 (๗.๑) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดรอง ทําค้ิว หรือตัดไม

ดวยเครื่องจักร 

 

 ก. ผลิตโดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา ๒๐๐ 

 ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ - ๑๐ 

แรงมา 

๓๐๐ 

 ค.ผลิตโดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา ๑๐ 

แรงมาข้ึนไป 

๕๐๐ 

 (๗.๒) การผลิต พน ทาสารเคลือบเงา หรือสี แตงสําเร็จ

สิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑจากไม หวาย ชานออย 

๒๐๐ 

๘ กิจการท่ีเก่ียวกับไมหรือกระดาษ  



 
  

-๖- 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
อัตรา

คาธรรมเนียม 
หมายเหตุ 

 (๘.๑) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา 

หรือหองแบงเชา หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

  

 ก. ไมเกิน ๑๐ หอง ๑๐๐ 

 ข. ตั้งแต ๑๑ - ๓๐ หอง ๒๐๐ 

 ค. ตั้งแต ๓๑ หองข้ึนไป ๕๐๐ 

 (๘.๒) การจัดใหมีการมหรสพ การแสดงดนตรี เตนรํา รําวง 

รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ หรือตูเพลง หรือการแสดงอ่ืน ๆ 

ในทํานองเดียวกัน 

๓๐๐ 

 (๘.๓) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม เวนแต

กิจการท่ีอยูในบังคับตามกฎหมายวาดวยการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม 

๒๐๐ 

 (๘.๔) การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร ๒๐๐ 

๙ กิจการท่ีเก่ียวกับสิ่งทอ   

 (๙.๑) การเย็บ ปกผา หรือสิ่งทออ่ืนๆดวยเครื่องจักร ๒๐๐ 

 (๙.๒) การซักผา อบ รีด การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร  

 ก. เครื่องจักรท่ีมีกําลังไมเกิน ๓ แรงมา ๒๐๐ 

 ข. เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกิน ๓ แรงมาข้ึนไป ๓๐๐ 

 (๙.๓ ) การยอม ฟอก กัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืน ๆ ๒๐๐ 

 (๙.๔) การพิมพผา และสิ่งทออ่ืน ๆ ๓๐๐ 

๑๐ กิจการท่ีเก่ียวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนตหรือวัตถุท่ีคลายคลึง  

 (๑๐.๑) การผลิตสิ่งของ เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  

ดวยซีเมนตหรือวัตถุคลายคลึง 

๕๐๐ 

 (๑๐.๒) การสะสม ผสมซีเมนต หิน ดิน ทราย วัสดุกอสราง 

รวมท้ังการขุด ตัก ดูด โม บด หรือยอยดวยเครื่องจักร 

๕๐๐ 

  



 
-๗- 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
อัตรา

คาธรรมเนียม 
หมายเหตุ 

๑๑ กิจการท่ีเก่ียวกับปโตรเลียม ปโตรเคมี ถานหิน ถานโคก  

และสารเคมีตาง ๆ 

  

 (๑๑.๑) การผลิต บรรจุ สะสม หรือขนสงกาซ  

 (๑๑.๑.๑) การผลิต ๕,๐๐๐ 

 (๑๑.๑.๒) การบรรจุ การสะสม ๒,๐๐๐ 

 (๑๑.๑.๓) การขนสง  

  ก. ไมเกิน ๕,๐๐๐ ลิตร ๒,๐๐๐ 

   ข. เกิน ๕,๐๐๐ ลิตร ๓,๐๐๐ 

 (๑๑.๒) การผลิต สะสม บรรจุ ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะ

นําโรค 

 

 ก. การผลิต ๕,๐๐๐ 

 ข. การบรรจุ การสะสม ๓,๐๐๐ 

 ค. การขนสง ๑,๐๐๐ 

 (๑๑.๓) การพนสี ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๖.๑  

 ก. โดยไมใชเครื่องจักร ๒๐๐ 

 ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา ๕๐๐ 

 ค. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา ๑,๐๐๐ 

 (๑๑.๔) การโม สะสม หรือบดชัน  

 ก. โดยไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

 ข. โดยใชเครื่องจักร ๒,๐๐๐ 

 (๑๑.๕) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี  

 ก. โดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐ 

 ข. โดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

 (๑๑.๖) การผลิต สะสม ขนสงดอกไมเพลิงหรือสารเคมีอันเปน

สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 

 

 (๑๑.๖.๑) การผลิต ๕,๐๐๐ 

 (๑๑.๖.๒) การสะสม ๔,๐๐๐ 



 
-๘- 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
อัตรา

คาธรรมเนียม 
หมายเหตุ 

 ก. การขนสง ๒,๐๐๐  

๑๒ กิจการอ่ืน ๆ  

 (๑๒.๑) การผลิต ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส อุปกรณไฟฟา 

 

 (๑๒.๑.๑) การผลิต ๕,๐๐๐ 

 (๑๒.๑.๒) การซอม  

  ก. พ้ืนท่ีไมเกิน ๕๐ ตารางเมตร ๑๐๐ 

  ข. พ้ืนท่ีเกิน ๕๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ๒๐๐ 

  ค. พ้ืนท่ีเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ๕๐๐ 

 (๑๒.๒) การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือถายเอกสาร  

 (๑๒.๒.๑) การพิมพแบบ พิมพเขียว ๒๐๐ 

 (๑๒.๒.๒) การถายเอกสาร ๑๐๐ 

 (๑๒.๓) การประกอบกิจการโกดังสินคา  

 ก. พ้ืนท่ีไมเกิน ๔๐๐ ตารางเมตร ๓๐๐ 

 ข. พ้ืนท่ีเกิน ๔๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ๕๐๐ 

 ค. พ้ืนท่ีเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ๑,๕๐๐ 

 (๑๒.๔) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช ๕๐๐ 

 (๑๒.๕) การพิมพ เขียน พนสี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ ๕๐๐ 

 (๑๒.๖) การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง หรือสัตว

พาหะนําโรค 

๕๐๐ 

 (๑๒.๗) การผลิต สิ่งของ เครื่องใชหรือผลิตภัณฑจากยาง ๓๐๐ 
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ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน  ครบ 
  ไมครบ  คือ 
  ๑)  
  ๒)  
  ๓)  
 
 
 (ลงชื่อ)  
 ( ) 
 ตําแหนง  
 
 
 
 
 
 
 
 

(ดานหลังคําขอรับใบอนุญาต) 



 
 
ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 
 ( ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเง่ือนไข ดังนี้ 
  
  
 ( ) เห็นควรไมอนุญาต เพราะ 
  
  
 

 (ลงชื่อ) เจาพนักงานสาธารณสุข 
 ( ) 
 ตําแหนง  
 วันท่ี            
 

ความเห็นของปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองยางช้ิน 
 ( ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเง่ือนไข ดังนี้ 
  
  
 ( ) เห็นควรไมอนุญาต เพราะ 
  
  
 

 (ลงชื่อ)  
 ( ) 
  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองยางชิ้น 
 วันท่ี            

 
คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

 ( ) อนุญาตใหประกอบกิจการได 
 ( ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 
 (ลงชื่อ)  
 ( ) 
   นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองยางชิ้น 
                                                         วันท่ี            
 
 
 
 
 



 
 
 
 
    

ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

เลขท่ี เลขท่ี /  
 

 อนุญาตให อายุ ป  สัญชาติ  
อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี หมูท่ี ตรอก/ซอย ถนน ตําบล/แขวง  
อําเภอ/เขต จังหวัด โทรศัพท โทรสาร  
 ขอ ๑ ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภท  
โดยใชชื่อสถานประกอบกิจการวา  
ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี หมูท่ี ถนน ตําบล  
อําเภอ จังหวัด โทรศัพท โทรสาร  
เสียคาธรรมเนียมปละ บาท ( ) 
ตามใบเสร็จรับเงิน  เลมท่ี เลขท่ี ลงวันท่ี เดือน พ.ศ.  
 ขอ ๒ ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 
  (๑) ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองยางชิ้น วาดวยกิจการท่ีเปน
อันตรายตอสุขภาพ  
 (๒)  หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืน 
ท่ีเก่ียวของ  โดยมิอาจแกไขไดเจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได  
 (๓) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ ดังตอไปนี้อีกดวย คือ 
  (๓.๑)  
  (๓.๒)  

 

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

 

(ลงชื่อ) ผูรับเงิน (ลงชื่อ)  
 ( ) ( ) 
  ตําแหนง...................................................          นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองยางชิ้น 
 

 

คําเตือน ๑) ตองแสดงใบอนุญาตน้ีไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย ณ สถานท่ีท่ีไดรับใบอนุญาตหากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน ๕๐๐ บาท 

 ๒) ตองตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ  มิฉะน้ันตองชําระคาปรับเพ่ิมข้ึนรอยละ ๒๐ 

(ตอดานหลัง) 
 
 

แบบ กอ. ๒ 



 
(ดานหลัง) 

 

รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม 
 

วัน/เดือน/ป วัน/เดือน/ป ใบเสร็จรับเงิน (ลงช่ือ) 
ท่ีออกใบอนุญาต ท่ีส้ินอายุใบอนุญาต เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป เจาพนักงานทองถิ่น 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                            

 แบบ กอ. ๓           
คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

เลขท่ีรับ………../……                                                                                         
        

                   เขียนท่ี……………………………………………………………..                                                                                                 

                      วันท่ี………..เดือน………...…………….พ.ศ…………….. 
   
 ขาพเจา……………………………………….....................................…   อายุ……….…ปสัญชาติ………………………… 
อยูบานเลขท่ี…………………..หมูท่ี………….ตรอก/ซอย………………………ถนน………...………………………………………….. 
ตําบล/แขวง……………………….………..อําเภอ/เขต…………………….จังหวัด……….........................…………………..........
โทรศัพท…....................................................................................................................................................………… 

 ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ ประเภท……………………………………….................................... 
ตามใบอนุญาต เลมท่ี……….....เลขท่ี……........…/……......…ออกใหเม่ือวันท่ี………. เดือน………………......พ.ศ………….…. 
ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองยางชิ้น 
  พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ 

๑. ใบอนุญาตเดิม 
๒. สําเนาบัตรประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
๓. สําเนาทะเบียนบาน 
๔. หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

ขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
   
  (ลงชื่อ)                                       ผูขอตอใบอนุญาต 

                        (……………………………………) 
 

(มีตอดานหลัง)



 
(ดานหลังคําขอรับใบอนุญาต) 

สวนของเจาหนาที่ 
เลขท่ี ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี เดือน พ.ศ.  
ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน  ครบ 
  ไมครบ  คือ 
  ๑)  
  ๒)  
  ๓)  
 

 (ลงชื่อ)  
 ( ) 
 ตําแหนง  
 

ความเห็นของปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองยางช้ิน 
 ( ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเง่ือนไข ดังนี้ 
  
  
 ( ) เห็นควรไมอนุญาต เพราะ 
  
  
 

 (ลงชื่อ)  
 ( ) 
  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองยางชิ้น 
 วันท่ี            
 
               คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 
        ( ) อนุญาตใหตออายุใบอนุญาตได 
  ( ) ไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต 
 

 (ลงชื่อ)  
 ( ) 
   นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองยางชิ้น 
       วันท่ี               /                    /            



 

คําขออนุญาตการตาง ๆ เกี่ยวกับการประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

 
เลขท่ีรับ /  
 เขียนท่ี  
 วันท่ี เดือน พ.ศ.  
 
 ตามท่ีขาพเจา อายุ ป  สัญชาติ  
อยูบานเลขท่ี หมูท่ี ตรอก/ซอย ถนน ตําบล/แขวง  
อําเภอ/เขต จังหวัด โทรศัพท โทรสาร  
ไดประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพประเภท  
โดยใชชื่อสถานท่ีประกอบการวา  
ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี หมูท่ี ถนน ตําบลหนองยางชิ้น  อําเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม 
โทรศัพท โทรสาร  
  
 ขอยื่นคําขอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองยางชิ้น  ดวยขาพเจามีความประสงคจะขอ
ดําเนินการเก่ียวกับกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ดังตอไปนี้ 
 ๑)   
  
 ๒)   
  
 

ขอรับรองวา ขอความในใบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 

 (ลงชื่อ) ผูขออนุญาต 
 ( ) 
 
 

แบบ กอ. ๔ 



 
(ดานหลังคําขอรับใบอนุญาต) 

สวนของเจาหนาที่ 
เลขท่ี ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี เดือน พ.ศ.  
ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน  ครบ 
  ไมครบ  คือ 
  ๑)  
  ๒)  
  ๓)  
 

 (ลงชื่อ)  
 ( ) 
 ตําแหนง  
 

ความเห็นของปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองยางช้ิน 
 ( ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเง่ือนไข ดังนี้ 
  
  
 ( ) เห็นควรไมอนุญาต เพราะ 
  
  
 

 (ลงชื่อ)  
 ( ) 
  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองยางชิ้น 
 วันท่ี            
 
               คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 
        ( ) อนุญาตใหตออายุใบอนุญาตได 
  ( ) ไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต 
 

 (ลงชื่อ)  
 ( ) 
   นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองยางชิ้น 
       วันท่ี               /                    /            


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น
	เรื่อง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
	พ.ศ.  ๒๕๕๙


