
 หนา   ๑๔๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๒๔๑  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กนัยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโพธิไพศาล 
เรื่อง   กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโพธิไพศาล  วาดวยกิจการท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลโพธิไพศาล  

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารส วนตํ าบลโพธิ ไพศาลและนายอํ า เภอกุ สุมาลย   

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้  เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโพธิไพศาล  เรื่อง  กิจการ 

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลโพธิไพศาลตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓  บรรดาขอบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลว 

ในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ในขอบัญญัตินี้ 

  “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผู เปนเจาของหรือบุคคลที่ เรียกชื่ออยางอื่น 

ซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

  “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

  “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
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  “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก 

การประกอบกิจการของสถานประกอบการท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย 

ของสาธารณชน 

  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลโพธิไพศาล 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข  ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๕  ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้  เปนกิจการท่ีตองมีการควบคุมภายในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลโพธิไพศาล 

  (๑)  กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

     (๑.๑) การเล้ียงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเล้ือยคลานหรือแมลง 

     (๑.๒) การเล้ียงสัตวเพ่ือรีดเอานม 

     (๑.๓) การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ 

ทํานองเดียวกัน  เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ท้ังนี้  จะมีการเรียกเก็บคาดู  

หรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

  (๒)  กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

     (๒.๑) การฆาสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด   

และการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

     (๒.๒) การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ขนสัตวที่ยังมิไดฟอก 

     (๒.๓) การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวที่ยังไมไดแปรรูป 

     (๒.๔) การเคี่ยวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว 
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      (๒.๕) การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอยเปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวน   

ในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขายและการขายในตลาด 

      (๒.๖) การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว  

เขาสัตว  หนังสัตว  ขนสัตวหรือสวนอื่น ๆ  ของสัตว 

      (๒.๗) การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม   

หรือการกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืชสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเปนอาหารสัตว 

      (๒.๘) การสะสมหรือการลางครั่ง 

  (๓)  กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 

      (๓.๑) การผลิตเนย  เนยเทียม 

      (๓.๒) การผลิตกะปน้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  

เตาเจ้ียว  ซีอิ๊ว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

      (๓.๓) การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ยกเวนการผลิต 

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

      (๓.๔) การตากเนื้อสัตว  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเคี่ยวมันกุง  ยกเวน  การผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

      (๓.๕) การนึ่ง  การตม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหารจาก

สัตว  พืช  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  ขายในตลาดและการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

      (๓.๖) การเคี่ยวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง  ยกเวน        

ในสถานที่จําหนายอาหารการเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

      (๓.๗) การผลิตเสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋ 

      (๓.๘) การผลิตแบะแซ 

      (๓.๙) การผลิตอาหารกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

    (๓.๑๐) การประกอบกิจการการทําขนมปงสด  ขนมแปงแหง  จันอบ  ขนมเปยะ   

    (๓.๑๑) การแกะ  การลางสัตวน้ํา  ท่ีไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  ยกเวน   

การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
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     (๓.๑๒) การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  

บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

     (๓.๑๓) การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล 

     (๓.๑๔) การผลิต  ผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว 

     (๓.๑๕) การผลิต  การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู 

     (๓.๑๖) การคั่วกาแฟ 

     (๓.๑๗) การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 

     (๓.๑๘) การผลิตผงชูรส 

     (๓.๑๙) การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค 

     (๓.๒๐) การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอื่น  ยกเวนการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน   

     (๓.๒๑) การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 

     (๓.๒๒) การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

     (๓.๒๓) การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

     (๓.๒๔) การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร 

     (๓.๒๕) การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเ พ่ือใช ในสถานท่ีจําหนายอาหาร 

และเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

     (๓.๒๖) การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต  ๕  แรงมาขึ้นไป 

  (๔) กิจการเกี่ยวกับยา  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   

  (๕)  กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 
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     (๕.๑) การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 

     (๕.๒) การลาง  การอบ  การรม  การสะสม  ยางดิบ 

     (๕.๓) การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคูหรือแปงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

ดวยเครื่องจักร 

     (๕.๔) การสีขาวดวยเครื่องจักร 

     (๕.๕) การผลิตยาสูบ 

     (๕.๖) การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร 

     (๕.๗) การผลิต  การสะสมปุย 

     (๕.๘) การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร 

     (๕.๙) การตาก  การสะสม  หรือการขนถายมันสําปะหลัง  ขาว  ขาวโพด 

หรือผลผลิตที่เกี่ยวกับการเกษตรอื่น ๆ   

  (๖) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

     (๖.๑) การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ   

     (๖.๒) การหลอม  การหลอ  การถลุง  แรหรือโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

     (๖.๓) การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด   

การอัดโลหะดวยเครื่องจักรหรือกาซ  หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

     (๖.๔) การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล 

หรือโลหะอื่น ๆ  ใด  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

     (๖.๕) การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือวิธีอ่ืนใด  ยกเวน  

กิจการในขอ  (๖.๑) 

     (๖.๖) การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการลางแร 

  (๗) กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

     (๗.๑) การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสารกันสนิมยานยนต 

     (๗.๒) การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตง  ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ 

ที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 



 หนา   ๑๔๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๒๔๑  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กนัยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

     (๗.๓) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  ซึ่งมีไว

บริการหรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซอม  หรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักร   

หรือเครื่องกลดังกลาวดวย 

     (๗.๔) การลาง  การอัดฉีดยานยนต 

     (๗.๕) การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ 

     (๗.๖) การปะ  การเชื่อมยาง 

     (๗.๗) การอัดผาเบรก  ผาคลัตช 

  (๘) กิจการที่เกี่ยวกับไม 

     (๘.๑) การผลิตไมขีดไฟ 

     (๘.๒) การเล่ือย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําคิ้ว   

หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร 

     (๘.๓) การประดิษฐ ไม   หวาย  เปน ส่ิงของดวยเครื่ อง จักร  หรือการพน   

ทาสารเคลือบเงา  สี  หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 

     (๘.๔) การอบไม 

     (๘.๕) การผลิตธูป 

     (๘.๖) การประดิษฐส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ 

     (๘.๗) การผลิตกระดาษตาง ๆ   

     (๘.๘) การเผาถานหรือการสะสมถาน 

  (๙) กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ   

     (๙.๑) กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหในสถานพยาบาลตามกฎหมาย      

วาดวย  สถานพยาบาล     

     (๙.๒) การประกอบกิจการ  อาบ  อบ  นวด 

     (๙.๓) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  และนวดแผนโบราณ 

     (๙.๔) การประกอบกิจการโรงแรม  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 



 หนา   ๑๔๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๒๔๑  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กนัยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

        (๙.๕) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หองแบงเชา   

หรือกิจการอื่นใดทํานองเดียวกัน 

        (๙.๖) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

        (๙.๗) การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  

หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

        (๙.๘) การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

        (๙.๙) การจัดใหมกีารเลนสเกตโดยมีแสง  หรือเสียงประกอบหรือการเลนอื่น ๆ  

ในทํานองเดียวกัน 

       (๙.๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือการแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูใน

บังคับตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

       (๙.๑๑) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุม 

ทางโภชนาการใหอาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ  การบริหารรางกาย  หรือโดยวิธีอื่นใด  เวนแต 

การใหบริการดังกลาวในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

       (๙.๑๒) การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม 

       (๙.๑๓) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางแพทย   การสาธารณสุข  

วิทยาศาสตร  หรือส่ิงแวดลอม 

       (๙.๑๔) การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ 

       (๙.๑๕) การสักผิวหนัง  การเจาะหู  หรือเจาะอวัยวะอื่น   

       (๙.๑๖) การประกอบกิจการใหบริการเล้ียง  และดูแลเด็กท่ีบาน 

       (๙.๑๗) การประกอบกิจการใหบริการดูผูสูงอายุที่บาน 

  (๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

       (๑๐.๑) การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร  การทอผาดวย 

กี่กระตุกตั้งแต  ๕  กี่ขึ้นไป 

       (๑๐.๒) การสะสมปอ  ปาน  ฝายหรือนุน 

       (๑๐.๓) การปนฝาย  หรือนุนดวยเครื่องจักร 



 หนา   ๑๔๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๒๔๑  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กนัยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

        (๑๐.๔) การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

        (๑๐.๕) การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  ๕  เครื่องขึ้นไป 

        (๑๐.๖) การพิมพผาหรือการพิมพบนส่ิงทออื่น ๆ   

        (๑๐.๗) การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

        (๑๐.๘) การยอม  การกัดสีผา  หรือส่ิงทออื่น ๆ   

  (๑๑) กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

        (๑๑.๑) การผลิตภาชนะดินเผา  หรือผลิตภัณฑดินเผา 

        (๑๑.๒) การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร 

        (๑๑.๓) การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

        (๑๑.๔) การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

        (๑๑.๕) การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

        (๑๑.๖) การเล่ือย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนส่ิงของตาง ๆ   

        (๑๑.๗) การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน 

        (๑๑.๘) การผลิต  ผลิตภัณฑตาง ๆ  ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม  

เชน  ผาเบรก  ผาคลัตช  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝาเพดาน  ทอน้ํา  เปนตน 

        (๑๑.๙) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

       (๑๑.๑๐) การผลิตกระดาษทราย 

       (๑๑.๑๑) การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

  (๑๒) กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี 

        (๑๒.๑) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสง  กรด  ดาง  สารออกซิไดซ  

หรือสารตัวทําละลาย   

        (๑๒.๒) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาช 

        (๑๒.๓) การผลิต  การก ล่ัน  การสะสม  การขนสงน้ํ ามันป โตร เ ลียม   

หรือผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ   

        (๑๒.๔) การผลิต  การสะสม  การขนสง  ถานหิน  ถานโคก 



 หนา   ๑๕๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๒๔๑  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กนัยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

        (๑๒.๕) การพนสี  ยกเวนกิจการใน  (๗.๑) 

        (๑๒.๖) การประดิษฐส่ิงของเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด      

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

        (๑๒.๗) การโม  การบดอัด 

        (๑๒.๘) การผลิต  การสะสม  สี  หรือน้ํามันผสมสี 

        (๑๒.๙) การผลิต  การลางฟลมรูปถาย  หรือฟลมภาพยนตร 

       (๑๒.๑๐) การเคลือบ  การชุบ  วัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท   

หรือวัตถุที่คลายคลึง 

       (๑๒.๑๑) การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

       (๑๒.๑๒) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  สารเคมีดับเพลิง 

       (๑๒.๑๓) การผลิต  การสะสม  น้ําแข็งแหง 

       (๑๒.๑๔) การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปน

สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 

       (๑๒.๑๕) การผลิต  การสะสม  เชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 

       (๑๒.๑๖) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสง  สารกําจัดศัตรูพืช   

หรือพาหะนําโรค 

       (๑๒.๑๗) การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 

  (๑๓) กิจการอื่น  ๆ   

        (๑๓.๑) การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

        (๑๓.๒) การผลิต  การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  

อุปกรณการไฟฟา 

        (๑๓.๓) การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

        (๑๓.๔) การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือการถายเอกสาร 

        (๑๓.๕) การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุด  ใชแลว  หรือเหลือใช 

        (๑๓.๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา 



 หนา   ๑๕๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๒๔๑  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กนัยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

        (๑๓.๗) การลางขวด  ภาชนะ  หรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว 

        (๑๓.๘) การพิมพสีลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

        (๑๓.๙) การกอสราง 

ขอ  ๖ สถานประกอบกจิการทีต่องมีการควบคมุตามขอบัญญัตนิี้ที่ตัง้อยูในเขตที่กฎหมายวาดวย

การผังเมืองหรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับหรือสถานประกอบกิจการใดที่เขาขาย 

เปนโรงงานหรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  ดวยแลวแตกรณี 

ขอ  ๗ สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนาสถาน  โบราณสถาน  

โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานอื่น  ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  และกฎหมายอื่น ๆ   

ที่เกี่ยวของ  ท้ังนี้  ในกรณีท่ีสถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงานสถานประกอบกิจการนั้น  

จะตองมีสถานที่ตั้งตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนด  โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข   

โดยคํานึงถึงลักษณะและประเภทของการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้น ๆ  ซึ่งอาจ

กอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือกอเหตุรําคาญดวย 

ขอ  ๘ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ตองเปนอาคารที่มีความแข็งแรง  เหมาะสมที่จะประกอบกิจการท่ีขออนุญาตได 

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

บันไดหนีไฟ  หรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ท้ังนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมาย

แสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

  (๒) ตองจัดใหมระบบสองสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย  

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

  (๓) ตองมีหองน้ํา  และหองสวมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพ 

ที่ถูกสุขลักษณะเปนประจําทุกวัน 



 หนา   ๑๕๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๒๔๑  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กนัยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ    ๙ สถานประกอบกจิการทีค่นงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใด

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ที่ลางตาฉุกเฉิน  ตามความจําเปน 

และเหมาะสมกับคุณสมบัตขิองวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไวในกฎหมาย

วาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๐ สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวมหรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

   (๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภท

มูลฝอย  รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ 

   (๒) ในกรณีที่มีการกําจัดเองตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น 

และตองดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

   (๓) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใดที่อาจเปน

อันตรายตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๑ สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตว ท่ี เปนพาหะ 

ของโรคติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

ขอ  ๑๒ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัว  ท่ีจัดไวสําหรับการประกอบอาหาร  

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงานตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวย 

สถานจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

ขอ  ๑๓ สถานประกอบกจิการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัยเปนสัดสวน  

และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

ขอ  ๑๔ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติใหเปนไป

ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๕ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้ 

   (๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิง 

อยางนอยหกเดือนตอครั้ง  และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานท่ีทางราชการกําหนด

หรือยอมรับใหแกคนงานไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานสถานประกอบกิจการนั้น 



 หนา   ๑๕๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๒๔๑  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กนัยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๒) กรณีท่ีมีวัตถุอันตรายตองมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย 

หรือส่ิงของท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ  ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  

ขอ  ๑๖ สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียง 

หรือความส่ันสะเทือนมลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมี 

หรือวัตถุอันตรายจะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิให เกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญ 

หรือเปนอันตรายตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

ขอ  ๑๗ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ีขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  หามผูใดดําเนินกิจการ

ตามที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๖  ในลักษณะที่เปนการคา  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ในการออกใบอนุญาต  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาต

ปฏิบัติเพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวโดยทั่วไปในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว 

ขอ  ๑๘ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามท่ีตองมีการควบคุมตามขอ  ๖  ในลักษณะท่ีเปนการคา  

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  

ดังตอไปนี้ 

   (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

   (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

   (๓)  อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลโพธิไพศาลประกาศกําหนด 

ขอ  ๑๙ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  สถานที่ประกอบกิจการจะตองตั้งอยูในทําเลที่จะทํารางระบายน้ําเสียไปสู 

ทางระบายน้ําสาธารณะ  หรือระบบบําบัดน้ําเสียไดโดยสะดวก  และการระบายน้ําเสียจะตองไมทําให 

เปนท่ีเดือดรอนแกผูอาศัยบริเวณใกลเคียง  ถาหากสถานที่ประกอบการนั้นเปนแหลงที่กอใหเกิด 

น้ําเสียตองจัดการแกไขระบบน้ําเสียใหถูกสุขลักษณะกอนท่ีจะปลอยลงสูลํารางหรือทอระบายน้ําสาธารณะ 



 หนา   ๑๕๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๒๔๑  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กนัยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๒)  เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาควรจะตองมีบอน้ํา 

พักน้ําเสียหรือบอดักไขมัน  เครื่องปองกันกล่ิน  เสียง  ความสะเทือน  ฝุนละออง  เขมา  ควัน  เถา   

หรือส่ิงใด  อันอาจเปนเหตุรําคาญแกผูอยูใกลเคียงผูประกอบการจะตองดําเนินการใหเปนไปตาม

คําแนะนําของเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุข 

   (๓)  ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานทองถิ่น 

หรือเจาพนักงานสาธารณสุข 

ขอ  ๒๐ ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุผลอันสมควรให

ถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ  ๒๑ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณนั้น

ตามหลักเกณฑ  วิธีการหรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวม 

ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นท้ังหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณ 

ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจง

ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอ  ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน 

ตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกไปอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ  ๒๒  ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาตและใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ  

ขององคการบริหารสวนตําบลโพธิไพศาลเทานั้น 



 หนา   ๑๕๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๒๔๑  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กนัยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

การตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๑๘  และขอ  ๑๙  ดวย 

ขอ  ๒๓  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้  ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอน

ใบอนุญาตส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น  ถามิได

เสียคาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม 

ที่ ค า งชํ า ระ   เ วนแต ผู ได รบใบอนุญาตจะไดบอก เ ลิกการดํ า เนินกิ จการนั้ นกอนถึ งกํ าหนด 

การเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ขอ  ๒๔  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลโพธิไพศาล 

ขอ  ๒๕  ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นงาย  ณ  สถานท่ีประกอบ

กิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ  ๒๖  ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุดตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

   (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 



 หนา   ๑๕๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๒๔๑  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กนัยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๒๗ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ  ๒๘ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  เมื่อปรากฏวาผูรับ

ใบอนุญาต 

   (๑)  ถูก ส่ังพักใช ใบอนุญาตตั้ งแตสองครั้ งขึ้นไปและมี เหตุ ท่ีจะตองถูก ส่ัง พัก   

ใชใบอนุญาตอีก 

   (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

   (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้ 

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต 

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ  ๒๙ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับหรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้น  ไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาท่ีคําส่ังไปถึง   

หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ  ๓๐ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันท่ีถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 



 หนา   ๑๕๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๒๔๑  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กนัยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๓๑ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๓๒ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลโพธิไพศาลเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๖  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

กัญญาภัค  ศิลปะรายะ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลโพธไิพศาล 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโพธิไพศาล 

เรื่อง  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
คาธรรมเนียมตอป 

(บาท) 

๑ กิจการเกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

๑.๑ การเล้ียงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเล้ือยคลาน  หรือแมลง 

๑.๑.๑  การเล้ียงมา  โค  กระบือ 

        ก.  ตั้งแต  ๒๐  ตัว  แตไมเกิน  ๑๐๐  ตัว 

        ข.  ตั้งแต  ๑๐๑  ตวั  แตไมเกิน  ๕๐๐  ตัว 

        ค.  ตั้งแต  ๕๐๑  ตวัข้ึนไป 

๑.๑.๒  การเล้ียงสุกร  หรือสัตวบกประเภทอ่ืน   

        ก.  ตั้งแต  ๒๐  ตัว  แตไมเกิน  ๑๐๐  ตัว 

        ข.  ตั้งแต  ๑๐๑  ตวั  แตไมเกิน  ๒๐๐  ตัว  

        ค.  ตั้งแต  ๒๐๑  ตัว  แตไมเกิน  ๕๐๐  ตัว 

        ง.  ตั้งแต  ๕๐๑  ตัวข้ึนไป 

๑.๑.๓  การเล้ียงสัตวปก 

        ก.  ตั้งแต  ๑๐๐  ตวั  แตไมเกิน  ๑,๐๐๐  ตัว 

        ข.  ตั้งแต  ๑,๐๐๑  ตวั  แตไมเกิน  ๕๐,๐๐๐  ตัว 

        ค.  ตั้งแต  ๕๐,๐๐๑  ตัวข้ึนไป 

๑.๑.๔  การเล้ียงสัตวน้ํา 

        ก.  บอเลี้ยงมีเนื้อท่ีตั้งแต  ๑๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน   

๕๐  ตารางเมตร 

        ข.  บอเลี้ยงมีเนื้อท่ีเกิน  ๕๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน   

๒๐๐  ตารางเมตร 

        ค.  บอเลี้ยงมีเนื้อท่ีเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

๑.๑.๕  สัตวเลื้อยคลาน 

      ก.  จระเข 

      ข.  สัตวเลื้อยคลานมีพิษ 

      ค.  สัตวเลื้อยคลานไมมีพิษ 

๑.๑.๖  แมลง 

๑.๒  การเล้ียงสัตวเพ่ือรีดเอาน้ํานม 

     ๑.๒.๑  ตั้งแต  ๒๐  ตัว  แตไมเกิน  ๑๐๐  ตัว 

     ๑.๒.๒  ตั้งแต  ๑๐๑  ตัว  แตไมเกิน  ๕๐๐  ตัว 

     ๑.๒.๓  ตั้งแต  ๕๐๑  ตัวข้ึนไป 

 

 

 

๒๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

 

๒๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

 

๕๐๐ 

๕,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐ 

 

๒๐๐ 

 

๕๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

๒๐๐ 

 

๒๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 



๒ 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
คาธรรมเนียมตอป 

(บาท) 

 

 

 

 

๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓ 

๑.๓  การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอ่ืนใด 

อันมีลักษณะทํานองเดียวกัน  เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชน 

ของกิจการนั้น  ท้ังนี้  จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการ  ไมวาทางตรง

หรือทางออมหรือไมก็ตาม 

กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

๒.๑  การฆาสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขาย  

ในตลาดและการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

    ๒.๑.๑  ไมเกิน  ๕๐  ตัว/วัน 

    ๒.๑.๒  ตั้งแต  ๕๑  ตัว  แตไมเกิน  ๒๐๐  ตัว/วัน 

    ๒.๑.๓  ตั้งแต  ๒๐๑  ตัว/วันข้ึนไป 

๒.๒  การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ขนสัตวท่ียังมิไดฟอก 

๒.๓  การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวท่ียังมิไดแปรรูป 

๒.๔  การเค่ียวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว 

๒.๕  การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง 

ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  และการขายในตลาด 

๒.๖  การประดิษฐเครื่องใชหรอืผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  จากเปลือกหอยกระดูกสัตว  

เขาสัตว  หนังสัตว  ขนสัตว  หรือสวนอ่ืน ๆ  ของสัตว 

๒.๗  การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  

หรือการกระทําอ่ืนใด  ตอสัตวหรือพืชหรือสวนใดของสัตวหรือพืช  เพ่ือเปน

อาหารสัตว 

๒.๘  การสะสม  หรือลางครั่ง 

กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 

๓.๑  การผลิตเนย  เนยเทียม 

๓.๒  การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู   

ไตปลา  เตาเจี้ยว  ซีอ๊ิว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ  ยกเวน   

การผลิตเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

๓.๓  การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ยกเวน   

การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๓.๔  การตากเนื้อสัตว  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเค่ียวมันกุง  ยกเวน 

การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 

 

๒,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

๒๐๐ 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

 

๕๐๐ 

 

๕๐๐ 

 

 

๕๐๐ 

๕๐๐ 

 

๕๐๐ 

 

 

๕๐๐ 

 

๕๐๐ 

 

๕๐๐ 

 



๓ 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
คาธรรมเนียมตอป 

(บาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓.๕  การนึ่ง  การตม  การเค่ียว  การตาก  หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหาร

จากสัตว  พืช  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  

และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๓.๖  การเค่ียวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง  ยกเวน  

ในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิต 

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๓.๗  การผลิตเสนหม่ี  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาหู  วุนเสน  เก้ียมอ๋ี 

    ๓.๗.๑  โดยใชเครื่องจักร 

    ๓.๗.๒  โดยไมใชเครื่องจักร 

๓.๘  การผลิตแบะแซ 

๓.๙  การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด 

    ๓.๙.๑  โดยใชเครื่องจักร 

    ๓.๙.๒  โดยไมใชเครื่องจักร 

๓.๑๐  การประกอบกิจการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ 

๓.๑๑  การแกะการลางสัตวน้ํา  ท่ีไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  ยกเวน  

การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๓.๑๒  การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถ่ัวเหลือง  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ   

บรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภค 

ในครัวเรือน 

    ๓.๑๒.๑  โดยใชเครื่องจักร 

    ๓.๑๒.๒  โดยไมใชเครื่องจักร 

๓.๑๓  การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล 

๓.๑๔  การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว 

    ๓.๑๔.๑  โดยใชเครื่องจักร 

    ๓.๑๔.๒  โดยไมใชเครื่องจักร 

๓.๑๕  การผลิตการแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายช ู

๓.๑๖  การค่ัวกาแฟ 

๓.๑๗  การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 

๓.๑๘  การผลิตผงชูรส 

๓.๑๙  การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค 
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๕๐๐ 
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๕๐๐ 
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๕๐๐ 
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๑,๐๐๐ 

 



๔ 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
คาธรรมเนียมตอป 

(บาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔ 

 

 

 

 

 

 

๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓.๒๐  การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอ่ืน  ยกเวน  

การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๓.๒๑  การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ 

๓.๒๒  การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๓.๒๓  การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  ท่ีคลายคลึงกัน 

    ๓.๒๓.๑  โดยใชเครื่องจักร 

    ๓.๒๓.๒  โดยไมใชเครื่องจักร 

๓.๒๔  การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร 

๓.๒๕  การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานท่ีจําหนายอาหาร 

และเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

๓.๒๖  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรท่ีมีกําลังตั้งแต  ๕  แรงมาข้ึนไป 

กิจการท่ีเกี่ยวกับยา  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   

กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

๕.๑  การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 

๕.๒  การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 

๕.๓  การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคูหรือแปงอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน

ดวยเครื่องจักร 

๕.๔  การสีขาวดวยเครื่องจักร 

    ๕.๔.๑  ขนาดเครื่องจักรไมเกิน  ๑๐  แรงมา 

    ๕.๔.๒  ขนาดเครื่องจักรเกินกวา  ๑๐  แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา 

    ๕.๔.๓  ขนาดเครื่องจักรเกินกวา  ๒๐  แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา 

    ๕.๔.๔  ขนาดเครื่องจักรเกินกวา  ๕๐  แรงมาข้ึนไป 

๕.๕  การผลิตยาสูบ 

๕.๖  การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร 
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ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
คาธรรมเนียมตอป 

(บาท) 
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๗ 

 

 

 

๕.๗  การผลิต  การสะสมปุย 

    ๕.๗.๑  การผลิตและสะสมปุย 

    ๕.๗.๒  การสะสมปุย 

๕.๘  การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร 

๕.๙  การตาก  การสะสมหรือการขนถายมันสําปะหลัง  ขาว  ขาวโพด  

หรือผลผลิตท่ีเก่ียวกับการเกษตรอ่ืน  ๆ   

กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะ  หรือแร 

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  

การอัดโลหะดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา  ยกเวนกิจการใน  ๖.๑  

๖.๔  การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  

นิกเกิลหรือโลหะอ่ืนใด  ยกเวนกิจการใน  ๖.๑ 

๖.๕  การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือวิธีอ่ืนใด  ยกเวน

กิจการใน  ๖.๑ 

๖.๖  การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือก  หรือการลางแร 

กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

๗.๑  การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสารกัน

สนิมยานยนต 

๗.๒  การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตง  ระบบปรับอากาศ 

หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนตเครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

    ๗.๒.๑  พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน  ๔๐  ตารางเมตร 

    ๗.๒.๒  พ้ืนท่ีประกอบการเกินกวา  ๔๑  แตไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 

    ๗.๒.๓  พ้ืนท่ีประกอบการเกินกวา  ๑๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

๗.๓  การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซ่ึงมีไว 

บริการ  หรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซอมหรือ

ปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย 

๗.๔  การลาง  การอัดฉีดยานยนต 
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๗.๕  การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ 

๗.๖  การปะ  การเชื่อมยาง 

    ๗.๖.๑  พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน  ๔๐  ตารางเมตร 

    ๗.๖.๒  พ้ืนท่ีประกอบการเกิน  ๔๑  แตไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 

    ๗.๖.๓  พ้ืนท่ีประกอบการเกินกวา  ๑๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

๗.๗  การอัดผาเบรก  ผาคลัตช 

กิจการท่ีเกี่ยวกับไม 

๘.๑  การผลิตไมขีดไฟ 

๘.๒  การเลื่อย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง   

การทําค้ิว  หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร 

๘.๓  การประดิษฐไม  หวาย  เปนสิ่งของดวยเครื่องจักร  หรือการพน 

การทาสารเคลือบเงาสีหรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 

๘.๔  การอบไม 

๘.๕  การผลิตธูปดวยเครื่องจักร 

๘.๖  การประดิษฐสิ่งของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ 

    ๘.๖.๑  โดยใชเครื่องจักร 

    ๘.๖.๒  โดยไมใชเครื่องจักร 

๘.๗  การผลิตกระดาษตาง  ๆ   

    ๘.๗.๑  โดยใชเครื่องจักร 

    ๘.๗.๒  โดยไมใชเครื่องจักร 

๘.๘  การเผาถาน  หรือการสะสมถาน 

    ๘.๘.๑  การเผาถาน 

    ๘.๘.๒  การสะสมถาน 

        ก.  ตั้งแต  ๒๐๐  กิโลกรัม  แตไมเกิน  ๕๐๐  กิโลกรัม 

        ข.  ตั้งแต  ๕๐๐  กิโลกรัมข้ึนไป 

กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

๙.๑  กิจการสปา  เพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล

ตามกฎหมาย  วาดวยสถานพยาบาล 

๙.๒  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด  เวนแตเปนการใหบริการ 

ใน  ๙.๑  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
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๙.๓  การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแต

เปนการใหบริการใน  ๙.๑  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย

สถานพยาบาล 

๙.๔  การประกอบกิจการโรงแรม  หรือกิจการอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน 

    ๙.๔.๑  ตั้งแต  ๕  หอง  แตไมเกิน  ๑๐  หอง 

    ๙.๔.๒  ตั้งแต  ๑๑  หอง  แตไมเกิน  ๒๐  หอง 

    ๙.๔.๓  ตั้งแต  ๒๑  หอง  แตไมเกิน  ๔๐  หอง 

    ๙.๔.๔  เกินกวา  ๔๐  หองข้ึนไป 

๙.๕  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หองแบงเชา

หรือกิจการอ่ืน  ในทํานองเดียวกัน 

    ๙.๕.๑  ไมเกิน  ๕  หอง 

    ๙.๕.๒  ตั้งแต  ๖  หอง  แตไมเกิน  ๑๐  หอง 

    ๙.๕.๓  ตั้งแต  ๑๑  หอง  แตไมเกิน  ๒๐  หอง 

    ๙.๕.๔  เกินกวา  ๒๐  หองข้ึนไป 

๙.๖  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

๙.๗  การจัดใหมีการแสดงดนตรีเตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ

หรือการแสดงอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

๙.๘  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

เวนแตเปนการใหบริการใน  ๙.๑ 

๙.๙  การจัดใหมีการเลนสเกต  โดยมีแสง  หรือเสียงประกอบหรือการเลนอ่ืน ๆ   

ในทํานองเดียวกัน 

๙.๑๐  การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูใน

บังคับตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

๙.๑๑  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุม

ทางโภชนาการ  ใหอาหารท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ  การบริหารรางกาย 

หรือโดยวิธีอ่ืนใด  เวนแตเปนการใหบริการใน  ๙.๑  หรือในสถานพยาบาล 

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

๙.๑๒  การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม 

๙.๑๓  การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสถานฝกซอมกอลฟ 

๙.๑๔  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข 

วิทยาศาสตร  และสิ่งแวดลอม 
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๙.๑๕  การสักผิวหนัง  การเจาะหู  หรือเจาะอวัยวะอ่ืน 

๙.๑๖  การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยง  และดูแลเด็กท่ีบาน 

๙.๑๗  การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบาน 

กิจการท่ีเกี่ยวกับส่ิงทอ 

๑๐.๑  การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร  หรือการทอผา

ดวยก่ีกระตุกตั้งแต  ๕  ก่ีข้ึนไป 

    ๑๐.๑.๑  การทอผาดวยก่ีกระตุกตั้งแต  ๕  ก่ี  แตไมเกิน  ๒๐  ก่ี 

    ๑๐.๑.๒  การทอผาดวยก่ีกระตุกเกินกวา  ๒๐  ก่ีข้ึนไป 

    ๑๐.๑.๓  การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร 

๑๐.๒  การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  หรือนุน 

๑๐.๓  การปนฝาย  หรือนุนดวยเครื่องจักร 

๑๐.๔  การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออ่ืน  ๆ  ดวยเครื่องจักร 

๑๐.๕  การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  ๕  เครื่องข้ึนไป 

    ๑๐.๕.๑  จักรเย็บผาเกิน  ๕  เครื่อง  แตไมเกิน  ๒๐  เครื่อง 

    ๑๐.๕.๒  จักรเย็บผาเกินกวา  ๒๐  เครื่อง  แตไมเกิน  ๑๐๐  เครื่อง 

    ๑๐.๕.๓  จักรเย็บผาเกินกวา  ๑๐๐  เครื่องข้ึนไป 

๑๐.๖  การพิมพผา  หรือการพิมพบนสิ่งทออ่ืน  ๆ   

๑๐.๗  การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

๑๐.๘  การยอม  การกัดสีผา  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ 

    ๑๐.๘.๑  โดยใชเครื่องจักร 

    ๑๐.๘.๒  โดยไมใชเครื่องจักร 

กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน  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 

 

 

 

 

๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

๕๐๐ 

 

 

 

๒๐๐ 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

 

๒,๐๐๐ 

๕๐๐ 

 

๕๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

๕๐๐ 

๕๐๐ 

๕๐๐ 

๕๐๐ 

 



๙ 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
คาธรรมเนียมตอป 

(บาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๑.๗  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผา

หินปูน 

    ๑๑.๗.๑  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  หรือการเผา  หินปูน 

    ๑๑.๗.๒  การผลิตดินสอพอง 

๑๑.๘  การผลิตภัณฑตาง ๆ  ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบ  หรือสวนผสม  

เชน  ผาเบรก  ผาคลัตช  กระเบื้องมุงคลังคา  กระเบื้องยาง  ฝาเพดาน  

ทอน้ํา  เปนตน 

๑๑.๙  การผลิตกระจก  หรือผลิตภัณฑแกว 

    ๑๑.๙.๑  โดยใชเครื่องจักร 

    ๑๑.๙.๒  โดยไมใชเครื่องจักร 

๑๑.๑๐  การผลิตกระดาษทราย 

๑๑.๑๑  การผลิตใยแกว  หรอืผลิตภัณฑจากใยแกว 

กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี 

๑๒.๑  การผลิต  การบรรจ ุ การสะสม  การขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ 

หรือสารตัวทําละลาย 

๑๒.๒  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ 

    ๑๒.๒.๑  การผลิต 

    ๑๒.๒.๒  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซตั้งแต  ๑๐๐   

                แตไมเกิน  ๑,๐๐๐  กิโลกรัม 

    ๑๒.๒.๓  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซเกินกวา   

                ๑,๐๐๐  กิโลกรัมข้ึนไป 

  ๑๒.๒.๔  ปมจําหนายกาซ  หัวจายไมเกิน  ๓  หัว 

  ๑๒.๒.๕  ปมจําหนายกาซ  หัวจายเกินกวา  ๓  หัวข้ึนไป 

๑๒.๓  การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียม   

หรือผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง  ๆ 

    ๑๒.๓.๑  การผลิตน้ํามันปโตรเลียมหรือคลังน้ํามัน 

    ๑๒.๓.๒  ปมจําหนายน้ํามัน  หัวจายไมเกิน  ๓  หัว 

    ๑๒.๓.๓  ปมจําหนายน้ํามัน  หัวจายไมเกิน  ๓  หัว  แตไมเกิน  ๖  หัว 

    ๑๒.๓.๔  ปมจําหนายน้ํามัน  หัวจายเกินกวา  ๖  หัวข้ึนไป 

    ๑๒.๓.๕  การผลิต  ผลิตภณัฑปโตรเลียมอ่ืน ๆ 

    ๑๒.๓.๖  การสะสม  ผลิตภัณฑปโตรเลียมอ่ืน ๆ 

 

 

 

๑๐,๐๐๐ 

๕๐๐ 

 

 

๑๐,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

 

 

๑๐,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ 

 

๕,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

 

 

๑๐,๐๐๐ 

๖๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

๓,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 



๑๐ 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 

คาธรรมเนียมตอ

ป 

(บาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๓ 

 

๑๒.๔    การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก 

๑๒.๕    การพนสี  ยกเวนกิจการใน  ๗.๑ 

๑๒.๖    การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  

เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

    ๑๒.๖.๑  โดยใชเครื่องจักร 

    ๑๒.๖.๒  โดยไมใชเครื่องจักร 

๑๒.๗    การโม  การบดชัน 

๑๒.๘    การผลิตสี  หรือน้ํามันผสมสี 

๑๒.๙    การผลิต  การลางฟลมรูปถาย  หรือฟลมภาพยนตร 

๑๒.๑๐  การเคลือบ  การชุบวัตถุดวยพลาสติก  เชลลูลอยด  เบเกอรไลท 

หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

    ๑๒.๑๐.๑  โดยใชเครื่องจักร 

    ๑๒.๑๐.๒  โดยไมใชเครื่องจักร 

๑๒.๑๑  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

๑๒.๑๒  การผลิต  การบรรจสุารเคมีดับเพลิง 

๑๒.๑๓  การผลิตน้ําแข็งแหง 

๑๒.๑๔  การผลิต  การสะสม  ดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ

ในการผลิตดอกไมเพลิง 

๑๒.๑๕  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 

๑๒.๑๖  การผลิต  การบรรจ ุ การสะสม  สารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

    ๑๒.๑๖.๑  การผลิต  การบรรจุ 

    ๑๒.๑๖.๒  การสะสม  ไมเกิน  ๑๐๐  ลิตร 

    ๑๒.๑๖.๓  การสะสม  เกินกวา  ๑๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๑,๐๐๐  ลิตร 

    ๑๒.๑๖.๔  การสะสม  เกินกวา  ๑,๐๐๐  ลิตรข้ึนไป 

๑๒.๑๗  การผลิต  การบรรจ ุ การสะสมกาว 

กิจการอ่ืน ๆ   

๑๓.๑  การพิมพหนังสือ  หรือสิ่งพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

๑๓.๒  การผลิต  การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส  อุปกรณไฟฟา 

    ๑๓.๒.๑  การผลิต 

    ๑๓.๒.๒  การซอม 

๑๐,๐๐๐ 

๑๐๐๐ 

 

 

๕,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

 

๑๐,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑๐,๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๕๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

 

๓,๐๐๐ 

 

 

๑๐,๐๐๐ 

๕๐๐ 



๑๑ 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
คาธรรมเนียมตอป 

(บาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๓.๓  การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

๑๓.๔  การพิมพแบบพิมพเขียว  หรือการถายเอกสาร 

๑๓.๕  การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุด  ใชแลว  หรือเหลือใช 

    ๑๓.๕.๑  พ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

    ๑๓.๕.๒  พ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา  ๒๐๐  แตไมเกิน  

                ๕๐๐  ตารางเมตร 

    ๑๓.๕.๓  พ้ืนท่ีประกอบกิจการเกินกวา  ๕๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

๑๓.๖  การประกอบกิจการโกดังสินคา 

๑๓.๗  การลางขวด  ภาชนะ  หรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลว 

๑๓.๘  การพิมพสีลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ 

    ๑๓.๘.๑  โดยใชเครื่องจักร 

    ๑๓.๘.๒  โดยไมใชเครื่องจักร 

๑๓.๙  การกอสราง 

๑๓.๑๐  กิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 

๑,๐๐๐ 

๒๐๐ 

 

๕๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๕๐๐ 

๕๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบคําขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

องคการบริหารสวนตําบลโพธิไพศาล  อําเภอกุสุมาลย  จังหวัดสกลนคร 

        

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

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

 ขาพเจา.................................................อายุ...........ป  สัญชาติ...............บัตรประจําตัว......................................... 

เลขท่ี...................................................อยูบานเลขท่ี.................หมูท่ี............แขวง/ตําบล.................................................... 

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

กรณีนิติบุคคลประเภท.......................................ชื่อ...............................................ทะเบียนเลขท่ี........................................ 

ท่ีอยูเลขท่ี..........................หมูท่ี..............แขวง/ตําบล...............................เขต/อําเภอ........................................................ 

จังหวัด..................................หมายเลขโทรศัพท............................................ 
 

 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพประเภท......................................................... 

..........................................................................................................................โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

๑. ชื่อสถานประกอบการ................................................................สถานท่ีตั้งเลขท่ี...............หมูท่ี.............. 

ตําบลโพธิไพศาล  อําเภอกุสุมาลย  จังหวัดสกลนคร  หมายเลขโทรศัพท........................................................................ 

มีคนงาน  จํานวน................คน 

๒. พ้ืนท่ีประกอบการ.........................................ตารางเมตร  มีอาคาร  จํานวน.............................................หลัง 

๓. กรณีกิจการท่ีเก่ียวกับการบริการ  ประเภท.....................................มีหองจํานวน....................................หอง   

๔. กรณีเลี้ยงสัตว  จํานวน............................ตัว  กรณีการฆาสัตว  จํานวน............................................ตวัตอวัน 

๕. กรณีใชเครื่องจักร  จํานวน..................เครื่อง  ขนาด...............................แรงมา 

๖. กรณีสะสมประเภท..........................................จํานวน...........................(กิโลกรัม/ลิตร) 

๗. กรณีปมจําหนายน้ํามันหรือปมจําหนายกาซ  มีหัวจาย  จํานวน...................หัว 

๘. กรณีอ่ืน ๆ  ............................................................................................................................................... 
 

พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย  ดังนี้  คือ 

             สําเนาบัตรประจําตัว  (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ)   

             สําเนาทะเบียนบานหรือสัญญาเชาหรือหนังสือยินยอมใหใชสถานท่ีของสถานประกอบกิจการ 

             หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  คือ  .................................................................. 

             สําเนาหนังสือการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล  (กรณีเปนนิติบุคคล) 

             หนังสือรับมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประชาชนผูมอบอํานาจ  (กรณีรับมอบอํานาจ) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

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

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

ความเห็นของคณะกรรมการ 

จาการตรวจสอบสถานประกอบการ 

       เห็นสมควรอนุญาต  และควรกําหนดเง่ือนไข  ดังนี้  ………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

       เห็นควรไมอนุญาต  เพราะ  ................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
 

(ลงชื่อ)          ประธานกรรมการ 
        (....................................................) 
           ปลัดองคการบริหารสวนตําบลโพธิไพศาล 
 

(ลงชื่อ)       กรรมการ   (ลงชื่อ)      กรรมการ   
 (...........................................)            (.............................................) 
             เจาพนักงานสาธารณสุข       กํานัน/ผูใหญบาน  หมูท่ี  .................. 
 
(ลงชื่อ)     กรรมการ   (ลงชื่อ)      กรรมการ    
        (...........................................)           (.............................................) 
             ส.อบต.  หมูท่ี................                     ตัวแทน  อสม.หมูท่ี............. 
 
(ลงชื่อ)     กรรมการ   (ลงชื่อ)        กรรมการ        
        (...........................................)            (.............................................) 
              พนักงานสวนตําบล            พนักงานสวนตําบล 
 
 
 

แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 
            อนุญาตใหประกอบกิจการได 
            ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ   เพราะ....................................................................           
………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
                              (ลงชื่อ) 
                                                        (.....................................................) 
                                                   นายกองคการบริหารสวนตําบลโพธิไพศาล 



แบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

องคการบริหารสวนตําบลโพธิไพศาล  อําเภอกุสุมาลย  จังหวัดสกลนคร 

 

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

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

 ขาพเจา.................................................อายุ...........ป  สัญชาติ...............บัตรประจําตัว.......................................... 

เลขท่ี...................................................อยูบานเลขท่ี.................หมูท่ี............แขวง/ตําบล...................................................... 

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

กรณีนิติบุคคลประเภท.......................................ชื่อ...............................................ทะเบียนเลขท่ี......................................... 

ท่ีอยูเลขท่ี..........................หมูท่ี..............แขวง/ตําบล...............................เขต/อําเภอ......................................................... 

จังหวัด..................................หมายเลขโทรศัพท............................................ 

 เปนผูถือใบอนุญาต/ผูรับมอบอํานาจจากผูถือใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

เลมท่ี...................เลขท่ี................ป.............ออกให  ณ  วันท่ี................เดือน............................พ.ศ..................................... 

ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภท........................................................ลาํดับท่ี......................................... 

โดยใชชื่อสถานประกอบการวา.................................................................................สถานท่ีตั้งเลขท่ี................................... 

หมูท่ี..................ตําบลโพธิไพศาล  อําเภอกุสุมาลย  จังหวัดสกลนคร  โทรศัพท................................................................. 

 ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพตอเจาพนักงานทองถ่ิน 

เนื่องจากใบอนุญาตของขาพเจาดังกลาวขางตน        สูญหาย      ถูกทําลาย      ชํารุดในสาระสําคัญ 

 โดยมีหลักฐานเอกสารประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 

        สําเนาบัตรประจําตัว  (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 

                 สําเนาทะเบียนบานหรือสัญญาเชาหรือหนังสือยินยอมใหใชสถานท่ีของสถานประกอบกิจการ 

                 สําเนาหนังสือการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล  (กรณีเปนนิติบุคคล) 

                 หนังสือรับมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประชาชนผูมอบอํานาจ  (กรณีรับมอบอํานาจ) 

                 สําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาท่ี  (กรณีสูญหาย)     

                 ใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยู  (กรณีถูกทําลายหรือชํารุด) 

 

 ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความใบแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

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

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

 

 

 



ความเห็นเจาหนาท่ีผูรับเรื่อง  ตรวจสอบแลวเอกสารหลักฐาน         ครบ       ไมครบ  คือ............................................ 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

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

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

 

ความเห็นปลัดองคการบริหารสวนตําบลโพธิไพศาล 

        เห็นควรออกใบแทน 

 

        ไมเห็นควรออกใบแทน  เพราะ................................. 

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

 

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

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

       ปลัดองคการบริหารสวนตําบลโพธิไพศาล 

 

 

คําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน 

             อนุญาตออกใบแทน 

             ไมอนุญาตออกใบแทน  เพราะ  ....................... 

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

 

 

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

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

          นายกองคการบริหารสวนตําบลโพธิไพศาล   
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