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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลธงชัยเหนือ 
เร่ือง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลธงชัยเหนือ  ว่าด้วยกิจการ 

ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  

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

มาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติ 

บางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  

มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนตําบลธงชัยเหนือ

โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลธงชัยเหนือและนายอําเภอปักธงชัย  จึงตรา

ข้อบัญญัติไว ้ ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลธงชัยเหนือ  เร่ือง  กิจการ

ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลธงชัยเหนือ  ตั้งแต่วันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตําบลธงชัยเหนือ  เร่ือง  การควบคุมกิจการ 

ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

ข้อ ๔ บรรดาข้อบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน

ข้อบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๕ ในข้อบัญญัตินี้ 

“ผู้ดําเนินกิจการ”  หมายความว่า  ผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งรับผิดชอบ

ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น   

“คนงาน”  หมายความว่า  ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 
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“มลพิษทางเสียง”  หมายความว่า  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษความสั่นสะเทือน”  หมายความว่า  สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจาก 
การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย
ของสาธารณชน 

“มลพิษทางอากาศ”  หมายความว่า  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ 
ของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางน้ํา”  หมายความว่า  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 
สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน  

“อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงาน  หรือสิ่งที่สร้างขึ้น
อย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลธงชัยเหนือ 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
ข้อ ๖ ให้กิจการประเภทต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในเขตองค์การ

บริหารส่วนตําบลธงชัยเหนือ 
(๑) กิจการที่เก่ียวกับการเลี้ยงสัตว์   
 (๑.๑) การเลี้ยงสัตว์บก  สัตว์ปีก  สัตว์น้ํา  สัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง   
 (๑.๒) การเลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอาน้ํานม   
 (๑.๓) การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตว์  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน  

เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น  ทั้งนี้  จะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการ   
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 

(๒) กิจการที่เก่ียวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์   
 (๒.๑) การฆ่าสัตว์  ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด   

และการฆ่าเพื่อบริโภคในครัวเรือน   
 (๒.๒) การฟอกหนังสัตว์  ขนสัตว์  การสะสมหนังสัตว์  ขนสัตว์ที่ยังมิได้ฟอก   
 (๒.๓) การสะสมเขาสัตว์  กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป   
 (๒.๔) การเค่ียวหนังสัตว์  เอ็นสัตว์  ไขสัตว์   
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 (๒.๕) การต้ม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุ้ง  ยกเว้นในสถานท่ี  
จําหน่ายอาหาร  การเร่ขายและการขายในตลาด   

 (๒.๖) การประดิษฐ์เคร่ืองใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  จากเปลือกหอยกระดูกสัตว์  เขาสัตว์  
หนังสัตว์  ขนสัตว์  หรือส่วนอื่น ๆ  ของสัตว์   

 (๒.๗) การผลิต  การโม่  การป่น  การลด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  หรือการกระทํา
อื่นใดต่อสัตว์หรือพืช  หรือส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์   

 (๒.๘) การสะสม  หรือล้างคร่ัง 
(๓) กิจการที่เก่ียวกับอาหาร  เคร่ืองดื่ม  น้ําดื่ม   
 (๓.๑) การผลิตเนย  เนยเทียม   
 (๓.๒) การผลิตกะปิ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  

เต้าเจี้ยว  ซีอิ๊ว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน   
 (๓.๓) การผลิต  การหมัก  การสะสมปลาร้า  ปลาเจ่า  กุ้งเจ่า  ยกเว้นการผลิต   

เพื่อบริโภคในครัวเรือน   
 (๓.๔) การตากเนื้อสัตว์  การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม  การเค่ียวมันกุ้ง  ยกเว้นการผลิต   

เพื่อบริโภคในครัวเรือน   
 (๓.๕) การนึ่ง  การต้ม  การเค่ียว  การตาก  หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว์  

พืช  ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพื่อบริโภค 
ในครัวเรือน   

 (๓.๖) การเค่ียวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไส้กรอก  หมูตั้ง  ยกเว้น   
ในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๗) การผลิตเส้นหม่ี  ขนมจีน  ก๋วยเตี๋ยว  เต้าหู้  วุ้นเส้น  เก้ียมอี๋   
 (๓.๘) การผลิตแบะแซ   
 (๓.๙) การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด   
 (๓.๑๐) การประกอบกิจการทําขนมปังสด  ขนมปังแห้ง  จันอับ  ขนมเป๊ียะ   
 (๓.๑๑) การแกะการล้างสัตว์น้ําที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น  ยกเว้นการผลิต   

เพื่อบริโภคในครัวเรือน   
 (๓.๑๒) การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เคร่ืองดื่มชนิดต่าง ๆ   

บรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน   
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 (๓.๑๓) การผลิต  การแบ่งบรรจุน้ําตาล   
 (๓.๑๔) การผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ํานมวัว   
 (๓.๑๕) การผลิตการแบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์  สุรา  เบียร์  น้ําส้มสายชู   
 (๓.๑๖) การค่ัวกาแฟ   
 (๓.๑๗) การผลิตลูกชิ้นด้วยเคร่ืองจักร   
 (๓.๑๘) การผลิตผงชูรส   
 (๓.๑๙) การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค   
 (๓.๒๐) การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม้  หรือพืชอย่างอื่น  ยกเว้นการผลิต   

เพื่อบริโภคในครัวเรือน   
 (๓.๒๑) การผลิต  การบรรจุใบชาแห้ง  ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ   
 (๓.๒๒) การผลิตไอศกรีม  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน   
 (๓.๒๓) การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  ที่คล้ายคลึงกัน   
 (๓.๒๔) การประกอบกิจการห้องเย็น  แช่แข็งอาหาร   
 (๓.๒๕) การผลิตน้ํ าแข็ง   ยกเว้นการผลิตเพื่อใช้ ในสถานที่จํ าหน่ายอาหารและ 

เพื่อการบริโภคในครัวเรือน   
 (๓.๒๖) การเก็บ  การถนอมอาหารด้วยเคร่ืองจักรที่มีกําลังตั้งแต่  ๕  แรงม้าขึ้นไป 
(๔) กิจการที่เก่ียวกับยา  เวชภัณฑ์  อุปกรณ์การแพทย์  เคร่ืองสําอาง  ผลิตภัณฑ์ชําระล้าง   
 (๔.๑) การผลติ  การโม่  การบด  การผสม  การบรรจุยาด้วยเคร่ืองจักร   
 (๔.๒) การผลิต  การบรรจุยาสีฟัน  แชมพู  ผ้าเย็น  กระดาษเย็นเคร่ืองสําอางต่าง ๆ   
 (๔.๓) การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑ์จากสําลี   
 (๔.๔) การผลิตผ้าพันแผล  ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อมสําเร็จรูป   
 (๔.๕) การผลิตสบู่  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑ์ชําระล้างต่าง ๆ   
(๕) กิจการที่เก่ียวกับการเกษตร   
 (๕.๑) การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช   
 (๕.๒) การล้าง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ   
 (๕.๓) การผลิตแป้งมันสําปะหลัง  แป้งสาคู  หรือแป้งอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกันด้วยเคร่ืองจักร   
 (๕.๔) การสีข้าวด้วยเคร่ืองจักร   
 (๕.๕) การผลิตยาสูบ   
 (๕.๖) การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดข้าวด้วยเคร่ืองจักร   
 (๕.๗) การผลิต  การสะสมปุ๋ย   
 (๕.๘) การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเคร่ืองจักร   
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 (๕.๙) การตาก  การสะสม  หรือการขนถ่ายมันสําปะหลัง  ข้าว  ข้าวโพด  หรือผลผลิต  
ที่เก่ียวกับการเกษตรอื่น ๆ   

(๖) กิจการที่เก่ียวกับโลหะ  หรือแร่   
 (๖.๑) การผลิตโลหะเป็นภาชนะ  เคร่ืองมือ  เคร่ืองจักร  อุปกรณ์  หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ   
 (๖.๒) การหลอม  การหล่อ  การถลุงแร่  หรือโลหะทุกชนิด  ยกเว้นกิจการใน  (๖.๑) 
 (๖.๓) การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  การอัดโลหะ  

ด้วยเคร่ืองจักรหรือก๊าซหรือไฟฟ้า  ยกเว้นกิจการใน  (๖.๑) 
 (๖.๔) การเคลือบ  การชุบโลหะด้วยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือโลหะ

อื่นใด  ยกเว้นกิจการใน  (๖.๑)  
 (๖.๕) การขัด  การล้างโลหะด้วยเคร่ืองจักร  สารเคมี  หรือวิธีอื่นใด  ยกเว้นกิจการใน  (๖.๑) 
 (๖.๖) การทําเหมืองแร่  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการล้างแร่ 
(๗) กิจการเก่ียวกับยานยนต์  เคร่ืองจักร  หรือเครื่องกล   
 (๗.๑) การต่อ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพ่นสี  การพ่นสารกันสนิมยานยนต์   
 (๗.๒) การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ  การซ่อม  การปรับแต่ง  ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณ์   

ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์เคร่ืองจักรหรือเครื่องกล   
 (๗.๓) การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์  เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองกล  ซึ่งมีไว้บริการ  

หรือจําหน่ายและในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์  เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองกล
ดังกล่าวด้วย   

 (๗.๔) การล้าง  การอัดฉีดยานยนต์   
 (๗.๕) การผลิต  การซ่อม  การอัดแบตเตอร่ี   
 (๗.๖) การปะ  การเชื่อมยาง   
 (๗.๗) การอัดผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์   
(๘) กิจการที่เก่ียวกับไม้   
 (๘.๑) การผลิตไม้ขีดไฟ   
 (๘.๒) การเลื่อย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดร่อง  การทําค้ิว  หรือการตัดไม้  

ด้วยเคร่ืองจักร   
 (๘.๓) การประดิษฐ์ไม้  หวาย  เป็นสิ่งของด้วยเคร่ืองจักร  หรือการพ่น  ทาสารเคลือบเงาสี  

หรือการแต่งสําเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย   
 (๘.๔) การอบไม้   
 (๘.๕) การผลิตธูปด้วยเคร่ืองจักร   
 (๘.๖) การประดิษฐ์สิ่งของ  เคร่ืองใช้  เคร่ืองเขียนด้วยกระดาษ   
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 (๘.๗) การผลิตกระดาษต่าง ๆ   
 (๘.๘) การเผาถ่าน  หรือการสะสมถ่าน   
(๙) กิจการที่เก่ียวกับการบริการ   
 (๙.๑) กิจการสปาเพื่อสุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย  

ว่าด้วยสถานพยาบาล   
 (๙.๒) การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด  เว้นแต่เป็นการให้บริการใน  (๙.๑)  หรือ 

ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
 (๙.๓) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอนํ้า  อบสมุนไพร  เว้นแต่เป็น 

การให้บริการใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล   
 (๙.๔) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นใดในทํานองเดียวกัน   
 (๙.๕) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดให้เช่า  ห้องเช่า  ห้องแบ่งเช่า  หรือกิจการอื่น  

ในทํานองเดียวกัน   
 (๙.๖) การประกอบกิจการโรงมหรสพ   
 (๙.๗) การจัดให้มีการแสดงดนตรีเต้นรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ   

หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน   
 (๙.๘) การประกอบกิจการสระว่ายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน  เว้นแต่ 

เป็นการให้บริการใน  (๙.๑) 
 (๙.๙) การจัดให้มีการเล่นสเก็ต  โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ  หรือการเล่นอื่น ๆ   

ในทํานองเดียวกัน   
 (๙.๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม  เว้นแต่ กิจการที่อ ยู่ ในบังคับ   

ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม   
 (๙.๑๑) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ  

ให้อาหารท่ีมีวัตถุประสงค์พิเศษ  การบริหารร่างกาย  หรือโดยวิธีอื่นใด  เว้นแต่เป็นการให้บริการใน  (๙.๑)   
หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล   

 (๙.๑๒) การประกอบกิจการสวนสนุก  ตู้เกม   
 (๙.๑๓) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  หรือสถานฝึกซ้อมกอล์ฟ   
 (๙.๑๔) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร์  

และสิ่งแวดล้อม   
 (๙.๑๕) การสักผิวหนัง  การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอื่น   
 (๙.๑๖) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน   
 (๙.๑๗) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน 
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(๑๐) กิจการที่เก่ียวกับสิ่งทอ   
 (๑๐.๑) การป่ันด้าย  การกรอด้าย  การทอผ้าด้วยเคร่ืองจักร  หรือการทอผ้าด้วยก่ีกระตุก  

ตั้งแต่  ๕  ก่ีขึ้นไป   
 (๑๐.๒) การสะสมปอ  ป่าน  ฝ้าย  หรือนุ่น   
 (๑๐.๓) การป่ันฝ้าย  หรือนุ่นด้วยเคร่ืองจักร   
 (๑๐.๔) การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออื่น ๆ  ด้วยเคร่ืองจักร   
 (๑๐.๕) การเย็บผ้าด้วยเคร่ืองจักรตั้งแต่  ๕  เคร่ืองขึ้นไป   
 (๑๐.๖) การพิมพ์ผ้า  หรือการพิมพ์บนสิ่งทออื่น ๆ   
 (๑๐.๗) การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผ้าด้วยเคร่ืองจักร   
 (๑๐.๘) การย้อม  การกัดสีผ้า  หรือสิ่งทออื่น ๆ   
(๑๑) กิจการที่เก่ียวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง   
 (๑๑.๑) การผลิตภาชนะดินเผา  หรือผลิตภัณฑ์ดินเผา   
 (๑๑.๒) การระเบิด  การโม่  การป่นหินด้วยเคร่ืองจักร   
 (๑๑.๓) การผลิตเคร่ืองใช้ด้วยซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง   
 (๑๑.๔) การสะสม  การผสมซีเมนต์  หิน  ทราย  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง   
 (๑๑.๕) การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจก  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง   
 (๑๑.๖) การเลื่อย  การตัด  หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่าง ๆ   
 (๑๑.๗) การผลิตชอล์ก  ปูนปลาสเตอร์  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน   
 (๑๑.๘) การผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม  เช่น   

ผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์  กระเบ้ืองมุงหลังคา  กระเบ้ืองยาง  ฝ้าเพดาน  ท่อน้ํา  เป็นต้น   
 (๑๑.๙) การผลิตกระจก  หรือผลิตภัณฑ์แก้ว   
 (๑๑.๑๐) การผลิตกระดาษทราย   
 (๑๑.๑๑) การผลิตใยแก้ว  หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 
(๑๒) กิจการที่เก่ียวกับปิโตรเลียม  ถ่านหิน  สารเคมี   
 (๑๒.๑) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งกรด  ด่าง  สารออกซิไดซ์  หรือ 

สารตัวทําละลาย   
 (๑๒.๒) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งก๊าซ   
 (๑๒.๓) การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนส่งน้ํามันปิโตรเลียม  หรือผลิตภัณฑ์  

ปิโตรเลียมต่าง ๆ   
 (๑๒.๔) การผลิต  การสะสม  การขนส่งถ่านหิน  ถ่านโค้ก   
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 (๑๒.๕) การพ่นสี  ยกเว้นกิจการใน  (๗.๑) 
 (๑๒.๖) การประดิษฐ์สิ่งของเคร่ืองใช้ด้วยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด์   

เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง   
 (๑๒.๗) การโม่  การบดชัน   
 (๑๒.๘) การผลิตสี  หรือน้ํามันผสมสี   
 (๑๒.๙) การผลิต  การล้างฟิล์มรูปถ่าย  หรือฟิล์มภาพยนตร์   
 (๑๒.๑๐) การเคลือบ  การชุบ  วัตถุด้วยพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือ 

วัตถุที่คล้ายคลึง   
 (๑๒.๑๑) การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง   
 (๑๒.๑๒) การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง   
 (๑๒.๑๓) การผลิตน้ําแข็งแห้ง   
 (๑๒.๑๔) การผลิต  การสะสม  ดอกไม้เพลิง  หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบ   

ในการผลิตดอกไม้เพลิง   
 (๑๒.๑๕) การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา   
 (๑๒.๑๖) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  สารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค   
 (๑๒.๑๗) การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 
(๑๓) กิจการอื่น ๆ   
 (๑๓.๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเคร่ืองจักร   
 (๑๓.๒) การผลิต  การซ่อมเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์  เคร่ืองไฟฟ้า  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  

อุปกรณ์ไฟฟ้า   
 (๑๓.๓) การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง   
 (๑๓.๔) การพิมพ์แบบพิมพ์เขียว  หรือการถ่ายเอกสาร   
 (๑๓.๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด  ใช้แล้ว  หรือเหลือใช้   
 (๑๓.๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า   
 (๑๓.๗) การล้างขวด  ภาชนะ  หรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว   
 (๑๓.๘) การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ   
 (๑๓.๙) การก่อสร้าง   
 (๑๓.๑๐) กิจการท่าเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 
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ข้อ ๗ สถานประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามข้อบัญญัตินี้ที่ตั้งอยู่ในเขตท่ีกฎหมาย 
ว่าด้วยการผังเมือง  หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด 
ที่เข้าข่ายเป็นโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย  จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการนั้นและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องด้วย  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๘ สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  
โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อื่น ๆ  ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  และกฎหมายอื่น  
ที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงานสถานประกอบกิจการนั้น  
จะต้องมีสถานที่ตั้งตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด  โดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข   
โดยคํานึงถึงลักษณะและประเภทของการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้น ๆ  ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือก่อเหตุรําคาญด้วย 

การประกอบกิจการใดที่ก่อให้เกิดควัน  สถานประกอบกิจการนั้นต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน  วัด  
ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  และสํานักงานของหน่วยงานรัฐ  
ไม่น้อยกว่า  ๕๐๐  เมตร 

ข้อ ๙ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องเป็นอาคารที่มีความม่ันคง  แข็งแรง  เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาต 

ได้ตามกฎหมายวา่ด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง  มีแสงสว่างเพียงพอ  และมีป้ายหรือเครื่องหมาย
แสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉินเม่ือระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง 

(๒) ต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย 
การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

(๓) ต้องมีห้องน้ําและห้องส้วมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องและมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ 
เป็นประจําทุกวัน 

ข้อ ๑๐ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปื้อนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใด
อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องจัดให้มีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ที่ล้างตาฉุกเฉิน  ตามความจําเป็น 
และเหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
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ข้อ ๑๑ สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะดังนี้ 
(๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย  

รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยู่เสมอ 
(๒) ในกรณีที่ มีการกําจัดเอง  ต้องได้ รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและ 

ต้องดําเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติว่าด้วยการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
(๓) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปื้อนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใดที่อาจเป็นอันตราย 

ต่อสุขภาพหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจะต้องดําเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
ข้อ ๑๒ สถานประกอบกิจการต้องมีการป้องกันและกําจัดแมลงและสัตว์ที่ เป็นพาหะ 

ของโรคติดต่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม 
ข้อ ๑๓ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้สําหรับการประกอบอาหาร  

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงาน  ต้องมีการดําเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติว่าด้วย
สถานจําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

ข้อ ๑๔ สถานประกอบกิจการต้องจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  ปลอดภัยเป็นสัดส่วน  
และต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอ 

ข้อ ๑๕ สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติ 
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๑๖ สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการป้องกันเพื่อความปลอดภัยดังนี้ 
(๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้และเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

อาคารและกฎหมายที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  จะต้องมีการบันทึกการบํารุงรักษาเคร่ืองดับเพลิงอย่างน้อย 
หกเดือนต่อคร้ัง  และมีการฝึกอบรมการดับเพลิงเบ้ืองต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการกําหนดหรือยอมรับ
ให้แก่คนงานไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

(๒) กรณีที่มีวัตถุอันตราย  ต้องมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตรายหรือสิ่งของ 
ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะ  ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมาย
อื่นที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๑๗ สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงหรือ 
ความสั่นสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตราย  
จะต้องดําเนินการควบคุมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรําคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ของคนงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง 
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ข้อ ๑๘ เม่ือพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ  ห้ามผู้ใดดําเนินกิจการ
ตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ  ๖  ในลักษณะที่เป็นการค้า  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ในการออกใบอนุญาต  เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกําหนดเง่ือนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาต
ปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไว้โดยทั่วไปในข้อบัญญัตินี้ก็ได้ 

ใบอนุญาตให้ใช้ได้สําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แห่งเดียว 
ข้อ ๑๙ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ  ๖  ในลักษณะที่เป็นการค้า  

จะต้องย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน
ดังต่อไปนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(๓) อื่น ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลธงชัยเหนือประกาศกําหนด 
ข้อ ๒๐ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สถานที่ประกอบกิจการจะต้องตั้งอยู่ในทําเลท่ีจะทํารางระบายน้ําเสียไปสู่ทางระบายน้ํา

สาธารณะ  หรือระบบบําบัดน้ําเสียได้โดยสะดวก  และการระบายน้ําเสียจะต้องไม่ทําให้เป็นที่เดือดร้อน
แก่ผู้อาศัยบริเวณใกล้เคียง  ถ้าหากสถานที่ประกอบการนั้นเป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดน้ําเสียต้องจัดการแก้ไข
ระบบน้ําเสยีให้ถูกสุขลักษณะก่อนที่จะปล่อยลงสู่ลํารางหรือท่อระบายน้ําสาธารณะ   

(๒) เม่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าควรจะต้องมีบ่อน้ําพักน้ําเสีย  
หรือบ่อดักไขมัน  เคร่ืองป้องกันกลิ่น  เสียง  ความสะเทือน  ฝุ่นละออง  เขม่า  ควัน  เถ้า  หรือสิ่งใด   
อันอาจเป็นเหตุรําคาญแก่ผู้อยู่ใกล้เคียง  ผู้ประกอบกิจการจะต้องดําเนินการให้เป็นไปตามคําแนะนํา  
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

(๓) ปฏิบัติการอื่นใดที่เก่ียวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หรือเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข   

ข้อ ๒๑ ผู้ได้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
ให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ ๒๒ เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ  ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้อง
หรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด  และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน  
และในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาต  ก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้อง 
หรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคําขอ 
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เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล 

ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคําขอซ่ึงมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กําหนด

ในข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่ มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่ง 

ไม่อนุญาตได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง  คร้ังละไม่เกิน

สิบห้าวัน  แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบ 

ก่อนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๓ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจ

ขององค์การบริหารส่วนตําบลธงชัยเหนือเท่านั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องย่ืนคําขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  เม่ือได้ย่ืนคําขอพร้อมกับ 

เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์   

วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๑๙  และข้อ  ๒๐  ด้วย 

ข้อ ๒๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้ 

ท้ายข้อบัญญัตินี้ ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่ เป็นการขอรับใบอนุญาตคร้ังแรก  หรือ 

ก่อนใบอนุญาตส้ินอายุสําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถ้ามิได้

เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละย่ีสิบของจํานวนค่าธรรมเนียม 

ที่ค้างชําระ  เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียม

คร้ังต่อไป 

ในกรณีที่ผู้ มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน 

เกินกว่าสองครั้ง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้ 

เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจํานวน 

ข้อ ๒๕ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้  ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วน

ตําบลธงชัยเหนือ 



 หน้า   ๖๙ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๔๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๗ 
 

 

 

ข้อ ๒๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๒๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ได้รับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  

และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจ้งความ

ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ ย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ ๒๘ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติ 

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ .ศ .   ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที ่ออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้

เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้

ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ ๒๙ เจ้ าพนักงานท้องถิ่ น มีอํ านาจออกคําสั่ ง เพิกถอนใบอนุญาตเ ม่ือปรากฏว่ า 

ผู้รับใบอนุญาต 

(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองคร้ังขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 

(๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  

หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต

ตามข้อบัญญัตินี้  และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 



 หน้า   ๗๐ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๔๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๗ 
 

 

 

ข้อ ๓๐ คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ 
ผู้รับใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว   
ให้ส่งคําสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ  หรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือ
สํานักทําการงานของผู้รับใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่เวลา 
ที่คําสั่งไปถึงหรือวันปิดคําสั่ง  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๓๑ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูก 
เพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต   

ข้อ ๓๒ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ ๓๓ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลธงชัยเหนือเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  
และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

วิวัฒน์  โต้งสูงเนิน 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลธงชัยเหนือ 



บัญชีอัตราคา่ธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลธงชัยเหนือ 
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

ลําดับที ่ ประเภทกิจการ ค่าธรรมเนียมต่อปี 
(บาท) 

๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจการที่เก่ียวกับการเลี้ยงสตัว์
(๑.๑) การเลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์นํ้า สตัว์เลื้อยคลาน หรือแมลง 
       (๑.๑.๑)  การเลี้ยงม้า โค กระบือ 
                  ก. ต้ังแต่ ๒๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตัว 
                  ข. ต้ังแต่ ๑๐๑ ตัว แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ตัว 
                  ค. ต้ังแต่ ๕๐๑ ตัว ขึ้นไป 
       (๑.๑.๒) การเลี้ยงสุกร หรือสัตว์บกประเภทอ่ืน 
                  ก. ต้ังแต่ ๒๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตัว 
                  ข. ต้ังแต่ ๑๐๑ ตัว แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ตัว 
                  ค. ต้ังแต่ ๒๐๑ ตัว แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ตัว 
                  ง. ต้ังแต่ ๕๐๑ ตัว ขึ้นไป 
       (๑.๑.๓) การเลี้ยงสัตว์ปีก 
                  ก. ต้ังแต่ ๑๐๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตัว 
                  ข. ต้ังแต่ ๑,๐๐๑ ตัว แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ ตัว 
                  ค. ต้ังแต่ ๕๐,๐๐๑ ตัวขึ้นไป 
       (๑.๑.๔) การเลี้ยงสัตว์นํ้า 
                  ก. บ่อเลี้ยงมีเน้ือที่ต้ังแต่ ๑๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๕๐ 
ตารางเมตร 
                  ข. บ่อเลี้ยงมีเน้ือที่เกิน ๕๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ 
ตารางเมตร 
                  ค. บ่อเลี้ยงมีเน้ือที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป 
       (๑.๑.๕) สัตว์เลื้อยคลาน  
                  ก. จระเข ้
                  ข. สัตว์เลื้อยคลานมีพิษ 
                  ค. สัตว์เลื้อยคลานไม่มีพิษ 
       (๑.๑.๕) แมลง 
(๑.๒) การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอานํ้านม 
       (๑.๒.๑) ต้ังแต่ ๒๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตัว 
       (๑.๒.๒) ต้ังแต่ ๑๐๑ ตัว แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ตัว 
       (๑.๒.๓) ต้ังแต่ ๕๐๑ ตัว ขึ้นไป 

 
 
 

๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๕๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๑๐๐ 

 
๒๐๐ 

 
๕๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๒๐๐ 

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 



ลําดับที ่ ประเภทกิจการ ค่าธรรมเนียมต่อปี 
(บาท) 

 
 
 
 
๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(๑.๓) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะ
ทํานองเดียวกัน เพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการน้ัน 
ทั้งน้ีจะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็
ตาม 
กิจการที่เก่ียวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์  
(๒.๑) การฆ่าสตัว์ ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายใน
ตลาด และการฆ่าเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
        (๒.๑.๑) ไม่เกิน ๕๐ ตัว/วัน 
        (๒.๑.๒) ต้ังแต่ ๕๑ ตัว แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ตัว/วัน 
        (๒.๑.๓) ต้ังแต่ ๒๐๑ ตัว/วัน ขึ้นไป 
(๒.๒) การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ การสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ที่ยังมิได้ฟอก  
(๒.๓) การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป  
(๒.๔) การเคี่ยวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์  
(๒.๕) การต้ม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุ้ง ยกเว้น ใน
สถานที ่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย และการขายในตลาด 
(๒.๖) การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ จากเปลือกหอยกระดูกสัตว์ 
เขาสัตว์ หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรอืส่วนอ่ืน ๆ ของสัตว์  
(๒.๗) การผลิต การโม่ การป่น การลด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือ
การกระทําอ่ืนใด ต่อสัตว์หรือพืช หรือส่วนใดของสัตว์หรือพืช เพ่ือเป็นอาหาร
สัตว์  
(๒.๘) การสะสม หรือล้างคร่ัง 
กิจการที่เก่ียวกับอาหาร เครือ่งด่ืม น้ําด่ืม  
(๓.๑) การผลิตเนย เนยเทียม  
(๓.๒) การผลิตกะปิ นํ้าพริกแกง นํ้าพริกเผา นํ้าปลา นํ้าเคย นํ้าบูดู ไตปลา 
เต้าเจี้ยว ซีอ๊ิว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ ยกเว้น การผลิตเพ่ือบริโภคใน
ครัวเรือน  
(๓.๓) การผลิต การหมัก การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ยกเว้น การผลิต 
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน  
(๓.๔) การตากเน้ือสัตว์ การผลิตเน้ือสัตว์เค็ม การเคี่ยวมันกุ้ง ยกเว้นการผลิต 
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน  
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(๓.๕) การน่ึง การต้ม การเคี่ยว การตาก หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหารจาก
สัตว์ พืช ยกเว้น ในสถานที่จาํหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และ
การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  
(๓.๖) การเคี่ยวนํ้ามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส้กรอก หมูต้ัง ยกเว้น ใน
สถานที ่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือน 
(๓.๗) การผลิตเส้นหมี ่ขนมจีน ก๋วยเต๋ียว เต้าหู้ วุ้นเส้น เก้ียมอ๋ี  
        (๓.๗.๑) โดยใช้เครื่องจักร 
        (๓.๗.๒) โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
(๓.๘) การผลิตแบะแซ  
(๓.๙) การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด 
        (๓.๙.๑) โดยใช้เครื่องจักร 
        (๓.๙.๒) โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
(๓.๑๐) การประกอบกิจการทําขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเป๊ียะ  
(๓.๑๑) การแกะการล้างสัตว์นํ้าที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของกิจการห้องเย็น ยกเว้น
การผลิต เพ่ือบริโภคในครัวเรือน  
(๓.๑๒) การผลิตนํ้าอัดลม นํ้าหวาน นํ้าโซดา นํ้าถั่วเหลือง เครื่องด่ืมชนิดต่าง 
ๆ บรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด ยกเว้น การผลิตเพ่ือบริโภคใน
ครัวเรือน  
          (๓.๑๒.๑) โดยใช้เครื่องจักร 
          (๓.๑๒.๒) โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
(๓.๑๓) การผลิต การแบ่งบรรจุนํ้าตาล 
(๓.๑๔) การผลิตผลิตภัณฑ์จากนํ้านมวัว  
          (๓.๑๔.๑) โดยใช้เครื่องจักร 
          (๓.๑๔.๒) โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
(๓.๑๕) การผลิตการแบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ นํ้าส้มสายชู 
(๓.๑๖) การคั่วกาแฟ  
(๓.๑๗) การผลิตลูกช้ินด้วยเครื่องจักร  
(๓.๑๘) การผลิตผงชูรส  
(๓.๑๙) การผลิตนํ้ากลั่น นํ้าบริโภค  
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(๓.๒๐) การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม้ หรือพืชอย่างอ่ืน ยกเว้น การ
ผลิต เพ่ือบริโภคในครัวเรือน  
(๓.๒๑) การผลิต การบรรจุใบชาแห้ง ชาผงหรือเคร่ืองด่ืมชนิดผงอ่ืน ๆ  
(๓.๒๒) การผลิตไอศกรีม ยกเว้น การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  
(๓.๒๓) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลติภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน 
          (๓.๒๓.๑) โดยใช้เครื่องจักร 
          (๓.๒๓.๒) โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
(๓.๒๔) การประกอบกิจการห้องเย็น แช่แขง็อาหาร  
(๓.๒๕) การผลิตนํ้าแข็ง ยกเว้น การผลิตเพ่ือใช้ในสถานทีจ่ําหน่ายอาหาร
และเพ่ือการบริโภค ในครัวเรอืน  
(๓.๒๖) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีกําลังต้ังแต่ ๕ แรงม้าขึ้น
ไป 
กิจการที่เก่ียวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ์
ชําระล้าง  
(๔.๑) การผลิต การโม่ การบด การผสม การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร  
(๔.๒) การผลิต การบรรจุยาสฟัีน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็นเคร่ืองสําอาง
ต่าง ๆ  
(๔.๓) การผลิตสําล ีผลิตภัณฑ์จากสําล ี 
(๔.๔) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสาํเร็จรูป  
(๔.๕) การผลิตสบู่ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ชําระล้างต่าง ๆ  
กิจการที่เก่ียวกับการเกษตร 
(๕.๑) การอัด การสกัดเอานํ้ามันจากพืช  
(๕.๒) การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ  
(๕.๓) การผลิตแป้งมันสําปะหลัง แป้งสาค ูหรือแป้งอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
ด้วยเครื่องจักร  
(๕.๔) การสีข้าวด้วยเครื่องจักร 
        (๕.๔.๑) ขนาดเครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
        (๕.๔.๒) ขนาดเครื่องจักรเกินกว่า ๒๐ แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า              
        (๕.๔.๓) ขนาดเครื่องจักรเกินกว่า ๕๐ แรงม้า ขึ้นไป 
(๕.๕) การผลิตยาสูบ  
(๕.๖) การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร  
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(๕.๗) การผลิต การสะสมปุ๋ย  
        (๕.๗.๑) การผลิตและสะสมปุ๋ย 
        (๕.๗.๒) การสะสมปุ๋ย 
(๕.๘) การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร  
(๕.๙) การตาก การสะสม หรือการขนถ่ายมันสําปะหลัง ขา้ว ข้าวโพด หรือ
ผลผลิต ที่เก่ียวกับการเกษตรอ่ืน ๆ  
กิจการที่เก่ียวกับโลหะ หรือแร่  
(๖.๑) การผลิตโลหะเป็นภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ หรือเคร่ืองใช้
ต่าง ๆ  
(๖.๒) การหลอม การหล่อ การถลุงแร ่หรือโลหะทุกชนิด  ยกเว้น  กิจการ 
ใน (๖.๑)  
(๖.๓) การกลึง การเจาะ การเช่ือม การตี การตัด การประสาน การรีด การ
อัดโลหะ ด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซหรือไฟฟ้า ยกเว้น กิจการใน (๖.๑)  
(๖.๔) การเคลอืบ การชุบโลหะด้วยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล 
หรือโลหะอ่ืนใด ยกเว้น กิจการใน (๖.๑)  
(๖.๕) การขัด การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร สารเคม ีหรือวิธีอ่ืนใด ยกเว้น 
กิจการใน (๖.๑)  
(๖.๖) การทําเหมืองแร่ การสะสม การแยก การคัดเลือก หรือการล้างแร่ 
กิจการเก่ียวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเคร่ืองกล  
(๗.๑) การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นส ีการพ่นสารกันสนิม 
ยานยนต์  
(๗.๒) การต้ังศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อม การปรับแต่ง ระบบปรับอากาศ หรือ
อุปกรณ์ ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์เครื่องจักร หรือเคร่ืองกล 
        (๗.๒.๑) พ้ืนที่ประกอบการไม่เกิน ๔๐ ตารางเมตร 
        (๗.๒.๒) พ้ืนที่ประกอบการเกินกว่า ๔๑ แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร 
        (๗.๒.๓) พ้ืนที่ประกอบการเกินกว่า ๑๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป 
(๗.๓) การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเคร่ืองกล ซึ่งมีไว้
บริการ หรือจําหน่ายและในการประกอบธุรกิจน้ัน มีการซอ่มหรือปรับปรุง
ยานยนต์ เครื่องจักรหรือเคร่ืองกลดังกล่าวด้วย  
(๗.๔) การล้าง การอัดฉีดยานยนต์  
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(๗.๕) การผลิต การซ่อม การอัดแบตเตอรี่
(๗.๖) การปะ การเช่ือมยาง 
        (๗.๖.๑) พ้ืนที่ประกอบการไม่เกิน ๔๐ ตารางเมตร 
        (๗.๖.๒) พ้ืนที่ประกอบการเกินกว่า ๔๑ แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร 
        (๗.๖.๓) พ้ืนที่ประกอบการเกินกว่า ๑๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป 
(๗.๗) การอัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ 
กิจการที่เก่ียวกับไม้  
(๘.๑) การผลิตไม้ขีดไฟ  
(๘.๒) การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดร่อง การทําคิ้ว 
หรือการตัดไม้ ด้วยเครื่องจักร  
(๘.๓) การประดิษฐ์ไม ้หวาย เป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร หรือการพ่น ทาสาร
เคลือบเงาสี หรือการแต่งสําเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย  
(๘.๔) การอบไม้  
(๘.๕) การผลิตธูปด้วยเครื่องจักร  
(๘.๖) การประดิษฐ์สิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียนด้วยกระดาษ  
        (๘.๖.๑) โดยใช้เครื่องจักร 
        (๘.๖.๒) โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
(๘.๗) การผลิตกระดาษต่าง ๆ  
        (๘.๗.๑) โดยใช้เครื่องจักร 
        (๘.๗.๒) โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
(๘.๘) การเผาถ่าน หรือการสะสมถ่าน  
       (๘.๘.๑) การเผ่าถ่าน 
       (๘.๘.๒) การสะสมถ่าน 
                  ก. ต้ังแต่ ๒๐๐ กิโลกรมั แต่ไม่เกิน ๕๐๐ กิโลกรัม  
                  ข. เกินกว่า ๕๐๐ กิโลกรมั ขึน้ไป 
กิจการที่เก่ียวกับการบริการ  
(๙.๑) กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตาม
กฎหมาย ว่าด้วยสถานพยาบาล  
(๙.๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด เว้นแต่เป็นการให้บริการใน (๙.๑) 
หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
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(๙.๓) การประกอบกิจการสถานที่อาบนํ้า อบไอนํ้า อบสมุนไพร เว้นแต่เป็น
การให้บริการใน (๙.๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล  
(๙.๔) การประกอบกิจการโรงแรม หรือกิจการอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน 
      (๙.๔.๑) ต้ังแต่ ๕ ห้อง แต่ไม่เกิน ๑๐ ห้อง
      (๙.๔.๒) ต้ังแต่ ๑๑ ห้อง แต่ไม่เกิน ๒๐ ห้อง 
      (๙.๔.๓) ต้ังแต่ ๒๑ ห้อง แต่ไม่เกิน ๔๐ ห้อง 
      (๙.๔.๔) เกินกว่า ๔๐ ห้อง ขึ้นไป  

(๙.๕) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือ
กิจการอ่ืน ในทํานองเดียวกัน  
        (๙.๕.๑) ไม่เกิน ๕ ห้อง  
        (๙.๕.๒) ต้ังแต่ ๖ ห้อง แต่ไม่เกิน ๑๐ ห้อง  
        (๙.๕.๓) ต้ังแต่ ๑๑ ห้อง แต่ไม่เกิน ๒๐ ห้อง  
        (๙.๕.๔) เกินกว่า ๒๐ ห้อง ขึ้นไป 
(๙.๖) การประกอบกิจการโรงมหรสพ  
(๙.๗) การจัดให้มีการแสดงดนตรีเต้นรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก  คาราโอเกะ 
หรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน  
(๙.๘) การประกอบกิจการสระว่ายนํ้า หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
เว้นแต่เป็นการให้บริการใน (๙.๑)  
(๙.๙) การจัดให้มีการเล่นสเกต็ โดยมีแสง หรือเสียงประกอบ หรือการเล่น 
อ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน  
(๙.๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ใน
บังคับ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
(๙.๑๑) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมนํ้าหนัก โดยวิธีการควบคุมทาง
โภชนาการ ใหอ้าหารท่ีมีวัตถุประสงค์พิเศษ การบริหารร่างกาย หรือโดยวิธี
อ่ืนใด เว้นแต่เป็นการให้บริการใน (๙.๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถานพยาบาล  
(๙.๑๒) การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม  
(๙.๑๓) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสถานฝึกซ้อมกอล์ฟ  
(๙.๑๔) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสขุ 
วิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม  

๑,๐๐๐
 
 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 

 
 

๕๐๐ 
๗๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

 
๒๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
 
 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 



ลําดับที ่ ประเภทกิจการ ค่าธรรมเนียมต่อปี 
(บาท) 

 
 
 

๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑ 

(๙.๑๕) การสักผิวหนัง การเจาะหู หรือเจาะอวัยวะอ่ืน
(๙.๑๖) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยง และดูแลเด็กที่บ้าน  
(๙.๑๗) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน 
กิจการที่เก่ียวกับสิ่งทอ  
(๑๐.๑) การป่ันด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือการทอผา้
ด้วยก่ี กระตุก ต้ังแต่ ๕ ก่ีขึ้นไป  
        (๑๐.๑.๑) การทอผ้าด้วยก่ีกระตุกต้ังแต่ ๕ ก่ีแต่ไม่เกิน ๒๐ ก่ี
        (๑๐.๑.๒) การทอผ้าด้วยก่ีกระตุกเกินกว่า ๒๐ ก่ี ขึน้ไป 
        (๑๐.๑.๓) การป่ันด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักร

(๑๐.๒) การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย หรือนุ่น  
(๑๐.๓) การป่ันฝ้าย หรือนุ่น ด้วยเครื่องจักร  
(๑๐.๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเครื่องจักร  
(๑๐.๕) การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรต้ังแต่ ๕ เครื่องขึ้นไป 
          (๑๐.๕.๑) จักรเย็บผ้าเกิน ๕ เครือ่ง แต่ไม่เกิน ๒๐ เครื่อง 
          (๑๐.๕.๒) จักรเย็บผ้าเกินกว่า ๒๐ เครื่อง แต่ไม่เกิน ๑๐๐ เครื่อง 
          (๑๐.๕.๓) จักเย็บผา้เกินกว่า ๑๐๐ เคร่ือง ขึ้นไป 
(๑๐.๖) การพิมพ์ผ้า หรือการพิมพ์บนสิ่งทออ่ืน ๆ  
(๑๐.๗) การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร  
(๑๐.๘) การย้อม การกัดสีผ้า หรือสิ่งทออ่ืน ๆ  
          (๑๐.๘.๑) โดยใช้เครื่องจักร 
          (๑๐.๘.๒) โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
กิจการที่เก่ียวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
(๑๑.๑) การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑ์ดินเผา  
(๑๑.๒) การระเบิด การโม่ การป่นหินด้วยเครื่องจักร  
(๑๑.๓) การผลิตเคร่ืองใช้ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลงึ  
(๑๑.๔) การสะสม การผสมซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
(๑๑.๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
(๑๑.๖) การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่าง ๆ  
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ลําดับที ่ ประเภทกิจการ ค่าธรรมเนียมต่อปี 
(บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒ 

 (๑๑.๗) การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผา
หินปูน 
           (๑๑.๗.๑) การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว หรือการเผา
หินปูน 
           (๑๑.๗.๒) การผลิตดินสอพอง 
(๑๑.๘) การผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มแีร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ หรือส่วนผสม 
เช่น ผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ กระเบ้ืองมุงหลังคา กระเบ้ืองยาง ฝ้าเพดาน ท่อนํ้า 
เป็นต้น  
(๑๑.๙) การผลิตกระจก หรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
          (๑๑.๙.๑) โดยใช้เครื่องจักร 
          (๑๑.๙.๒) โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
(๑๑.๑๐) การผลิตกระดาษทราย  
(๑๑.๑๑) การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 
กิจการที่เก่ียวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี  
(๑๒.๑) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดส ์
หรือสารตัวทําละลาย  
(๑๒.๒) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊าซ 
          (๑๒.๒.๑) การผลิต 
          (๑๒.๒.๒) การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊าซต้ังแต่ ๑๐๐ แต่ไม่เกิน 
๑,๐๐๐ กิโลกรม 
          (๑๒.๒.๓) การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊าซเกินกว่า ๑,๐๐๐ 
กิโลกรัม ขึ้นไป 
          (๑๒.๒.๔) ป๊ัมจําหน่ายก๊าซ หัวจ่ายไม่เกิน ๔ หัว 
          (๑๒.๒.๕) ป๊ัมจําหน่ายก๊าซ หัวจ่ายเกินกว่า ๔ หัวขึ้นไป 
(๑๒.๓) การผลิต การกลั่น การสะสม การขนส่งนํ้ามันปิโตรเลียม หรือ
ผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลียมต่าง ๆ  
          (๑๒.๓.๑) การผลิตนํ้ามันปิโตรเลียม หรือคลังนํ้ามัน 
          (๑๒.๓.๒) ป๊ัมจําหน่ายนํ้ามัน หัวจ่ายไม่เกิน ๔ หวั 
          (๑๒.๓.๓) ป๊ัมจําหน่ายนํ้ามัน หัวจ่ายเกินกว่า ๔ หัว ขึ้นไป 
          (๑๒.๓.๔) การผลิต ผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลียม อ่ืนๆ 
          (๑๒.๓.๕) การสะสม ผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลียม อ่ืนๆ 
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ลําดับที ่ ประเภทกิจการ ค่าธรรมเนียมต่อปี 
(บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๓ 

(๑๒.๔) การผลิต การสะสม การขนส่งถ่านหิน ถ่านโค้ก
(๑๒.๕) การพ่นสี ยกเว้น กิจการใน (๗.๑) 
(๑๒.๖) การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์ 
เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
          (๑๒.๖.๑) โดยใช้เครื่องจักร 
          (๑๒.๖.๒) โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
(๑๒.๗) การโม่ การบดชัน  
(๑๒.๘) การผลิตส ีหรือนํ้ามันผสมส ี 
(๑๒.๙) การผลิต การล้างฟิล์มรูปถ่าย หรือฟิล์มภาพยนตร์  
(๑๒.๑๐) การเคลือบ การชุบ วัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ 
หรือวัตถุ ที่คลา้ยคลึง  
            (๑๒.๑๐.๑) โดยใช้เครื่องจักร 
            (๑๒.๑๐.๒) โดยไมใ่ช้เครื่องจักร 
(๑๒.๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลลูอยด์ เบเกอร์ไลท ์หรือวัตถุที่คล้ายคลงึ  
(๑๒.๑๒) การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง  
(๑๒.๑๓) การผลิตนํ้าแข็งแหง้  
(๑๒.๑๔) การผลิต การสะสม ดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบ 
ในการผลิตดอกไม้เพลิง  
(๑๒.๑๕) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา  
(๑๒.๑๖) การผลิต การบรรจุ การสะสม สารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค  
            (๑๒.๑๖.๑) การผลิต การบรรจุ  
            (๑๒.๑๖.๒) การสะสม ไม่เกิน ๑๐๐ ลิตร 
            (๑๒.๑๖.๓) การสะสม เกินกว่า ๑๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ลิตร 
            (๑๒.๑๖.๔) การสะสม เกินกว่า ๑,๐๐๐ ลิตร ขึ้นไป 
(๑๒.๑๗) การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว 
กิจการอ่ืน ๆ  
(๑๓.๑) การพิมพ์หนังสือ หรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร  
(๑๓.๒) การผลิต การซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองไฟฟ้า อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส ์อุปกรณ์ไฟฟ้า 
          (๑๓.๒.๑) การผลิต 
          (๑๓.๒.๒) การซ่อม 
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ลําดับที ่ ประเภทกิจการ ค่าธรรมเนียมต่อปี 
(บาท) 

 (๑๓.๓) การผลิตเทียน เทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑๓.๔) การพิมพ์แบบพิมพ์เขียว หรือการถ่ายเอกสาร  
(๑๓.๕) การสะสมวัตถุหรือสิง่ของที่ชํารุด ใช้แล้ว หรือเหลือใช้  
          (๑๓.๕.๑) พ้ืนที่ประกอบกิจการไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร  
          (๑๓.๕.๒) พ้ืนที่ประกอบกิจการเกินกว่า ๒๐๐ แต่ไม่เกิน ๕๐๐ 
ตารางเมตร 
          (๑๓.๕.๓) พ้ืนที่ประกอบกิจการเกินกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร ขึน้ไป 
(๑๓.๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า  
(๑๓.๗) การล้างขวด ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว  
(๑๓.๘) การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ 
          (๑๓.๘.๑) โดยใช้เครื่องจักร 
          (๑๓.๘.๒) โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
(๑๓.๙) การก่อสร้าง  
(๑๓.๑๐) กิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา 
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แบบคําขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปน็อันตรายต่อสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนตําบลธงชัยเหนือ  อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

        เขียนที่ ………………………..………..…………….. 
                 วันที่ ………. เดือน…………………..พ.ศ………… 
 
 ข้าพเจ้า …………………….…..…………………….. อายุ …..…… ปี สัญชาติ ………... บัตรประจําตัว......................
เลขที่................................................อยู่บ้านเลขที่ ……………. หมู่ที่ ………….. แขวง/ตําบล ……..…………………………. 
เขต/อําเภอ ………..…......………… จังหวัด …………………...........……… หมายเลขโทรศัพท์ …………………………...……... 
กรณีนิติบุคคลประเภท....................................ช่ือ.................................................ทะเบียนเลขที่................................ 
ที่อยู่เลขที่................หมู่ที่ ………….. แขวง/ตําบล ……..…………………………. เขต/อําเภอ ………..…......………… 
จังหวัด …………………...........……… หมายเลขโทรศัพท์ …………………………...……... 
 ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท ……………………………………… 
.................................................................................................โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 ๑. ช่ือสถานประกอบการ..............................................................สถานที่ต้ังเลขที่.............หมู่ที่……....
ตําบลธงชัยเหนือ   อําเภอปักธงชัย   จังหวัดนครราชสีมา    หมายเลขโทรศัพท์ …….........……………………...……... 
มีคนงานจํานวน.......................คน    

๒. พ้ืนที่ประกอบการ.................................................ตารางเมตร   มีอาคารจํานวน.............................หลัง   
๓. กรณีกิจการที่เก่ียวกับการบริการ ประเภท.......................................... มีห้องจํานวน.......................ห้อง 

 ๔. กรณีเลี้ยงสัตว์ จํานวน............................................ตัว  กรณีการฆ่าสัตว์ จํานวน......................ตัวต่อวัน  
๕. กรณีใช้เครือ่งจักร จํานวน…….....……..…….เครื่อง ขนาด ……………..………. แรงม้า 
๖. กรณีสะสมประเภท.....................................จํานวน.................................(กิโลกรัม/ลิตร) 
๗. กรณีป๊ัมจําหน่ายนํ้ามันหรือป๊ัมจําหน่ายก๊าซ มีหัวจ่ายจํานวน.................หัว  
๘. กรณีอ่ืนๆ................................................................................................................................................. 

พร้อมคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย  ดังน้ีคือ 
  สําเนาบัตรประจําตัว(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
  สําเนาทะเบียนบ้านหรือสัญญาเช่าหรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ของสถานประกอบกิจการ 
  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง  คือ.................................................................... 
  สําเนาหนังสือการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
  หนังสือรับมอบอํานาจพร้อมสําเนาบัตรประชาชนผู้มอบอํานาจ (กรณีรับมอบอํานาจ) 

 

แผนผังแสดงที่ต้ังสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

    

- ๑ -



ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 

     ( ลงช่ือ ) ………………...............………………. ผู้ขอรับใบอนุญาต 
      ( …………………...............…………. ) 
 

ความเห็นของคณะกรรมการฯ 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
     เห็นสมควรอนุญาต  และควรกําหนดเง่ือนไขดังน้ี ………………………………….....................……… 
…………………………………………………………………………………………………………...............................................………….. 
………………………………………………………………………………………………...............................................…………………….. 
     เห็นควรไม่อนุญาต  เพราะ …………………………………..........................………………....…………….. 
………………………………………………………………………………………………………………...............................................…….. 
………………………………………………………………………………………………...............................................…………………….. 
 

(ลงช่ือ)            ประธานกรรมการ 
                (......................................................) 
                                          ปลัดองค์การบริหารสว่นตําบล 
 

( ลงช่ือ )         กรรมการ            ( ลงช่ือ )                                    กรรมการ                
           ( ..............................................)                     ( ..............................................) 
              เจา้พนักงานสาธารณะสุข                      กํานัน/ผูใ้หญ่บ้านหมู่ที่ ......... 
 

( ลงช่ือ )         กรรมการ            ( ลงช่ือ )                                    กรรมการ              
           ( ..............................................)                     ( ..............................................) 
                 ส.อบต. หมู่ที่ .........               ตัวแทน อสม. หมูท่ี่ .......... 
 

( ลงช่ือ )                 กรรมการ        ( ลงช่ือ )                            กรรมการ/เลขานุการ                
           ( ..............................................)               (.............................................) 
                 พนักงานส่วนตําบล             พนักงานส่วนตําบล 
 

คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
                      อนุญาตใหป้ระกอบกิจการได้ 
                      ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ เพราะ............................................................................... 
                      ........................................................................................................................................ 
                                 ( ลงช่ือ )  
                (..................................................) 
           นายกองค์การบริหารส่วนตําบลธงชัยเหนือ 
 

- ๒ -



แบบคําขอรับใบแทนใบอนญุาตประกอบกิจการที่เปน็อันตรายต่อสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนตําบลธงชัยเหนือ  อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

เขียนที่ ………………………..………..…………….. 
                 วันที่ ………. เดือน…………………..พ.ศ………… 
 

 ข้าพเจ้า …………………….…..…………………….. อายุ …..…… ปี สัญชาติ ………... บัตรประจําตัว......................
เลขที่................................................อยู่บ้านเลขที่ ……………. หมู่ที่ ………….. แขวง/ตําบล ……..…………………………. 
เขต/อําเภอ ………..…......………… จังหวัด …………………...........……… หมายเลขโทรศัพท์ …………………………...……... 
กรณีนิติบุคคลประเภท....................................ช่ือ.................................................ทะเบียนเลขที่................................ 
ที่อยู่เลขที่................หมู่ที่ ………….. แขวง/ตําบล ……..…………………………. เขต/อําเภอ ………..…......………… 
จังหวัด …………………...........……… หมายเลขโทรศัพท์ …………………………...……... 

เป็นผู้ถือใบอนุญาต/ผู้รับมอบอํานาจจากผู้ถือใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
เล่มที่............เลขที่.................ปี.................. ออกให้ ณ วันที่........... เดือน....................................พ.ศ. ....................
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท..............................................................ลําดับที่..........................
โดยใช้ช่ือสถานประกอบการว่า.............................................................................................สถานที่ต้ังเลขที่............
หมู่ที่.............ตําบลธงชัยเหนือ  อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  โทรศัพท์ ....................................... 
  ขอย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
เน่ืองจากใบอนุญาตของข้าพเจ้าดังกล่าวข้างต้น  สูญหาย        ถูกทําลาย       ชํารุดในสาระสําคัญ 
 โดยมีหลักฐานเอกสารประกอบการพิจารณา ดังน้ี 
              สําเนาบัตรประจําตัว(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
                สาํเนาทะเบียนบ้านหรือสัญญาเช่าหรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ของสถานประกอบกิจการ 
                สาํเนาหนังสือการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
                หนังสือรับมอบอํานาจพร้อมสําเนาบัตรประชาชนผู้มอบอํานาจ (กรณีรับมอบอํานาจ) 
              สําเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (กรณีสูญหาย) 
              ใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ (กรณีถูกทําลายหรือชํารุด) 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคําขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 

(ลงช่ือ)...........................................................ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต 
        (.........................................................)   

ความเห็นเจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่อง ตรวจสอบแล้วเอกสารหลักฐาน        ครบ        ไม่ครบ คือ...................................... 
                                
                               (ลงช่ือ)..........................................................เจ้าหน้าที่ 
                                       (.........................................................) 

- ๑ -



 

ความเห็นปลดัองค์การบริหารส่วนตําบล 
       เห็นควรออกใบแทน 
       ไม่เห็นควรออกใบแทน เพราะ...............................
       .............................................................................. 

     (ลงช่ือ)................................................................. 
            (................................................................) 
                  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
 

คําสั่งเจ้าพนักงานท้องถ่ิน
       อนุญาตออกใบแทน 
       ไม่อนุญาตออกใบแทน เพราะ...............................
       .............................................................................. 

     (ลงช่ือ)................................................................. 
            (................................................................) 
            นายกองค์การบริหารส่วนตําบลธงชัยเหนือ 

 

- ๒ -


