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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ ์

เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ. ๒๕60 
***************** 

 
หลักการ 

         เพ่ือให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  ว่าด้วยเรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ. ๒๕60  เพ่ือใช้บังคับแทนข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  เรื่อง  
การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2548  
 

เหตุผล 
ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕  มาตรา  ๓๒  มาตรา ๕๔  มาตรา ๕๕ 

มาตร ๕๘  มาตรา ๖๓  และมาตรา ๖๕  ได้ก าหนดให้ท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  เพ่ือใช้บังคับในการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ประกอบกับมาตรา ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗   ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ๒๕46  บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล   
จึงจ าเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ 
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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ ์
เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ. 2560 

********************************* 
 

  โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  ว่าด้วยกิจการท่ีเป็น 
อันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ. 2560 
   

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  71  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
(ฉบับที่ 5)  พ.ศ. ๒๕46   ประกอบมาตรา 32  มาตรา 54  มาตรา 55  มาตรา 58  มาตรา 63  และ
มาตรา 65  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์โดยความ
เห็นชอบของสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  และนายอ าเภอโนนไทย  จึงตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ เรื่อง กิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ. 2560” 
 

  ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  นับแต่วันที่ได้
ประกาศไว้โดยเปิดเผย  ณ  ที่ท าการขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์แล้วสามสิบวัน 
 

  ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ. 2548   

บรรดาข้อบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน 
ข้อบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ 4  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
และให้มีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ  หรือค าสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 

หมวด 1 
บททั่วไป 

*********************************** 
 

  ข้อ 5 ในข้อบัญญัตินี้ 
   “ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
 

   “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
 

   “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
   “ผู้ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการ หรือ 
พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ให้ปฏิบัติหน้าที่ในอ านาจของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามมาตรา  44   
   “สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา  31  แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 
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“ผู้ด าเนินกิจการ”  หมายความว่า  ผู้เป็นเจ้าของ หรือบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน   
ซึ่งรับผิดชอบด าเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 
   “คนงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

“มลพิษทางเสียง” หมายความว่า สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 
ของสถานประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
   “มลพิษความสั่นสะเทือน” หมายความว่า สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจาก 
การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ 
สาธารณชน 
   “มลพิษทางอากาศ” หมายความว่า สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบ
กิจการของสถานประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
   “มลพิษทางน้ า” หมายความว่า สภาวะของน้ าทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 
สถานประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
   “อาคาร” หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  ส านักงาน 
หรือสิ่งที่สร้างข้ึนอย่างอ่ืนซึ่งบุคคลเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
 

หมวด 2 
ประเภทกิจการที่ต้องควบคุม 

*********************************** 
 

  ข้อ 6 กิจการประเภทต่างๆ  ดังต่อไปนี้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์   
  (1) กิจการที่เก่ียวกับการเลี้ยงสัตว์ 

(๑.๑) การเลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์น้ า สัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง 
(๑.๒) การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอาน้ านม 
(๑.๓) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะท านอง 

เดียวกัน เพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ จะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการ  
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 
   (2) กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 

(2.๑) การฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาดและ 
การฆ่าเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

(2.๒) การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ การสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ที่ยังมิได้ฟอก 
(2.๓) การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 
(2.๔) การเค่ียวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์ 
(2.๕) การต้ม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุ้ง ยกเว้น ในสถานที ่

จ าหน่ายอาหาร การเร่ขายและการขายในตลาด 
(2.๖) การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว์  

เขาสัตว์ หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือส่วนอื่น ๆ ของสัตว์ 
(2.๗) การผลิต การโม่ การป่น การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือ  

การกระท าอ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืช  หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืช  เพ่ือเป็นอาหารสัตว์ 
(2.๘) การสะสมหรือการล้างครั่ง 
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(3) กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ าดื่ม 
(3.๑) การผลิตเนย เนยเทียม 
(3.๒) การผลิตกะปิ น้ าพริกแกง น้ าพริกเผา น้ าปลา น้ าเคย น้ าบูดู  ไตปลา เต้าเจี้ยว 

 ซีอ้ิว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(3.๓) การผลิต การหมัก การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ยกเว้นการผลิตเพื่อ 

บริโภคในครัวเรือน 
(3.๔) การตากเนื้อสัตว์ การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม การเค่ียวมันกุ้ง ยกเว้นการผลิตเพื่อ 

บริโภคในครัวเรือน 
(3.๕) การนึ่ง การต้ม การเค่ียว การตาก หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหารจากสัตว์พืช 

ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
(3.๖) การเค่ียวน้ ามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส้กรอก หมูตั้ง ยกเว้นในสถาน 

จ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
(3.๗) การผลิตเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี้ยมอ๋ี 
(3.๘) การผลิตแบะแซ 
(3.๙) การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด 
(3.๑๐) การประกอบกิจการการท าขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ 
(3.๑๑) การแกะ การล้างสัตว์น้ า ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น ยกเว้น  

การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(3.๑๒) การผลิตน้ าอัดลม น้ าหวาน น้ าโซดา น้ าถั่วเหลือง เครื่องดื่มชนิดต่างๆ  

บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
(3.๑๓) การผลิต การแบ่งบรรจุน้ าตาล 
(3.๑๔) การผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ านมวัว 
(3.๑๕) การผลิต การแบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ น้ าส้มสายชู 
(3.๑๖) การค่ัวกาแฟ 
(3.๑๗) การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร 
(3.๑๘) การผลิตผงชูรส 
(3.๑๙) การผลิตน้ ากลั่น น้ าบริโภค 
(3.๒๐) การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม้ หรือพืชอย่างอ่ืน ยกเว้นการผลิตเพื่อ 

บริโภคในครัวเรือน 
(3.๒๑) การผลิต การบรรจุใบชาแห้ง ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ 
(3.๒๒) การผลิตไอศกรีม ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
(3.๒๓) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน 
(3.๒๔) การประกอบกิจการห้องเย็น แช่แข็งอาหาร 
(3.๒๕) การผลิตน้ าแข็ง ยกเว้นการผลิตเพื่อใช้ในสถานที่จ าหน่ายอาหารและเพ่ือ 

การบริโภคในครัวเรือน 
(3.๒๖) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีก าลังตั้งแต่ ๕ แรงม้าข้ึนไป 

(๔) กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์ช าระล้าง 
(4.๑) การผลิต การโม่ การบด การผสม การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร 
(4.๒) การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องส าอางต่าง ๆ 
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(4.๓) การผลิตส าลี ผลิตภัณฑ์จากส าลี 
(4.๔) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมส าเร็จรูป 
(4.๕) การผลิตสบู่ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ช าระล้างต่าง ๆ 

(๕) กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 
(5.๑) การอัด การสกัดเอาน้ ามันจากพืช 
(5.๒) การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ 
(5.๓) การผลิตแป้งมันส าปะหลัง แป้งสาคูหรือแป้งอ่ืน ๆ ในท านองเดียวกันด้วย 

เครื่องจักร 
(5.๔) การสีข้าวด้วยเครื่องจักร 
(5.๕) การผลิตยาสูบ 
(5.๖) การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร 
(5.๗) การผลิต การสะสมปุ๋ย 
(5.๘) การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร 
(5.๙) การตาก การสะสมหรือการขนถ่ายมันส าปะหลัง 

(๖) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่ 
(6.๑) การผลิตโลหะเป็นภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ 
(6.๒) การหลอม การหล่อ การถลุง แร่หรือโลหะทุกชนิด  ยกเว้นกิจการที่ได้รับ 

ใบอนุญาตใน (๖.๑) 
(6.๓) การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด การอัดโลหะ 

ด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซหรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน (6.๑) 
(6.๔) การเคลือบ การชุบโลหะด้วยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิลหรือโลหะ 

อ่ืนใด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน (๖.๑) 
(6.๕) การขัด การล้าง โลหะด้วยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอ่ืนใด  ยกเว้นกิจการ 

ที่ได้รับใบอนุญาตใน (๖.๑) 
(6.๖) การท าเหมืองแร่ การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการล้างแร่ 

(๗) กิจการเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
(7.๑) การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกันสนิม 

ยานยนต์ 
(7.๒) การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อม การปรับแต่ง ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ์ 

ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
(7.๓) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการ 

หรือจ าหน่ายและในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
ดังกล่าวด้วย 

(7.๔) การล้าง การอัดฉีดยานยนต์ 
(7.๕) การผลิต การซ่อม การอัดแบตเตอรี่ 
(7.๖) การปะ การเชื่อมยาง 
(7.๗) การอัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ 
 

 



-6- 
 

(๘) กิจการที่เกี่ยวกับไม ้
(8.๑) การผลิตไม้ขีดไฟ 
(8.๒) การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดร่อง การท าคิ้วหรือการ 

ตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
(8.๓) การประดิษฐ์ไม้ หวาย เป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร หรือการพ่น การทาสาร 

เคลือบเงาสี หรือการแต่งส าเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย 
(8.๔) การอบไม้ 
(8.๕) การผลิตธูป ด้วยเครื่องจักร 
(8.๖) การประดิษฐ์สิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียนด้วยกระดาษ 
(8.๗) การผลิตกระดาษต่าง ๆ 
(8.๘) การเผาถ่าน หรือการสะสมถ่าน 

(๙) กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 
(9.๑) กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตาม 

กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
(9.๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน (๙.1)  

หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
(9.๓) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ า อบไอน้ า อบสมุนไพร ยกเว้นกิจการที่ 

ได้รับใบอนุญาตใน (๙.๑) หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
(9.๔) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอ่ืนในท านองเดียวกัน 
(9.๕) การประกอบการกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า 

หรือกิจการอ่ืนในท านองเดียวกัน 
(9.๖) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
(9.๗) การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นร า ร าวง รองเง็ง ดิสโกเธค คาราโอเกะ 

หรือการแสดงอื่น ๆ ในท านองเดียวกัน 
(9.๘) การประกอบกจิการสระว่ายน้ า หรือกิจการอ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน 

ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน (๙.๑) 
(9.๙) การจัดให้มีการเล่นสเกตโดยมีแสงหรือเสียงประกอบหรือการเล่นอ่ืนๆ  

ในท านองเดียวกัน 
(9.๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตาม 

กฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
(9.๑๑) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ าหนัก โดยวิธีการควบคุมทาง 

โภชนาการ ให้อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ การบริหารร่างกาย หรือโดยวิธีอ่ืนใด ยกเว้นกิจการที่ได้รับ
ใบอนุญาตใน (๙.๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

(9.๑๒) การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม 
(9.๑๓) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
(9.๑๔) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข  

วิทยาศาสตร์ หรือสิ่งแวดล้อม 
(9.๑๕) การสักผิวหนัง การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอ่ืน 
(9.๑๖) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบ้าน 
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(9.๑๗) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน  
(๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ 

(๑0.๑) การปั่นด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือการทอผ้าด้วย 
กี่กระตุกตัง้แต่ ๕ กี่ข้ึนไป 

(๑0.๒) การสะสมปอ ป่าน ฝ้ายหรือนุ่น 
(๑0.๓) การปั่นฝ้ายหรือนุ่นด้วยเครื่องจักร 
(๑0.๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืนๆ ด้วยเครื่องจักร 
(๑0.๕) การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรตั้งแต่ ๕ เครื่องขึ้นไป 
(๑0.๖) การพิมพ์ผ้า หรือการพิมพ์บนสิ่งทออ่ืนๆ 
(๑0.๗) การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 
(๑0.๘) การย้อม การกัดสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืนๆ 

(๑๑) กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๑1.๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
(๑1.๒) การระเบิด การโม่ การป่นหินด้วยเครื่องจักร 
(๑1.๓) การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๑1.๔) การสะสม การผสมซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๑1.๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจกหรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๑1.๖) การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่างๆ 
(๑1.๗) การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน 
(๑1.๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม  

เช่น ผ้าเบรก ผ้าคลัทช์ กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝ้า เพดาน ท่อน้ า เป็นต้น 
(๑1.๙) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
(๑1.๑๐) การผลิตกระดาษทราย 
(๑1.๑๑) การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 

(๑๒) กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี 
(๑2.๑) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์ หรือ 

สารตัวท าละลาย 
(๑2.๒) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊าซ 
(๑2.๓) การผลิต การกลั่น การสะสม การขนส่งน้ ามันปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ 

ปิโตรเลียมต่าง ๆ 
(๑2.๔) การผลิต การสะสม การขนส่งถ่านหิน ถ่านโค้ก 
(๑2.๕) การพ่นสี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน (๗.๑) 
(๑2.๖) การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์ 

 เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๑2.๗) การโม่ การบดชัน 
(๑2.๘) การผลิตสีหรือน้ ามันผสมสี 
(๑2.๙) การผลิต การล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ 
(๑2.๑๐) การเคลือบ การชุบ วัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรือ 

วัตถุท่ีคล้ายคลึง 
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(๑2.๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
(๑2.๑๒) การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
(๑2.๑๓) การผลิตน้ าแข็งแห้ง 
(๑2.๑๔) การผลิต การสะสม การขนส่งดอกไม้เพลิงหรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการ

ผลิตดอกไม้เพลิง 
(๑2.๑๕) การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา 
(๑2.๑๖) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งสารก าจัดศัตรูพืชหรือพาหะน าโรค 
(๑2.๑๗) การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว 

(๑๓) กิจการอื่น ๆ 
(๑3.๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 
(๑3.๒) การผลิต การซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์

อุปกรณไ์ฟฟ้า 
 

(๑3.๓) การผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๑3.๔) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียวหรือการถ่ายเอกสาร 
(๑3.๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช ารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 
(๑3.๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
(๑3.๗) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว 
(๑3.๘) การพิมพ์สีลงบนวัตถุท่ีมิใช่สิ่งทอ 
(๑3.๙) การก่อสร้าง 
(๑3.๑๐) กิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา 

ข้อ 7  สถานประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามข้อบัญญัตินี้ที่ตั้งอยู่ในเขตที่กฎหมายว่าด้วย 
การผังเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ หรือสถานประกอบกิจการใดที่เข้าข่ายเป็น
โรงงาน หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องด้วย แล้วแต่กรณี 

 
หมวด ๓ 

สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล 
*********************************** 

 

ข้อ 8  สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน  โรงเรียน 
สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่อ่ืนๆ  ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ 
ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน สถานประกอบกิจการนั้น  จะต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน 
วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงเรียน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน สถานีอนามัย หรือ
หน่วยงานราชการ ไม่น้อยกว่า ๑ กิโลเมตร หรือตามพระราชบัญญัติสาธารณสุขและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือป้องกันอันตรายต่อสุขภาพอนามัยหรือการก่อเหตุร าคาญของประชาชน 

ข้อ 9  สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องเป็นอาคารที่มีความม่ันคง แข็งแรง เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได้ 

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและ 
กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง มีแสงสว่างเพียงพอ และมีป้ายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน 
โดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง 

(๒) ต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย 
การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

(๓) ต้องมีห้องน้ าและห้องส้วมตามแบบและจ านวนที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคมุ 
อาคารและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเป็นประจ า
ทุกวัน 

ข้อ ๑0  สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปื้อนจากสารเคมี วัตถุอันตรายหรือสิ่งอ่ืนใด 
อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องจัดให้มีที่อาบน้ าฉุกเฉิน ที่ล้างตาฉุกเฉิน ตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับ
คุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
และกฎหมายอื่นท่ีเกีย่วข้อง 

ข้อ ๑1  สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ รวบรวม หรือก าจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ ดังนี้ 
(๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย 

รวมทั้งมีการท าความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณท่ีเก็บภาชนะนั้นอยู่เสมอ 
(๒) ในกรณีท่ีมีการก าจัดเอง ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและต้อง 

ด าเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติว่าด้วยการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
(๔) กรณีท่ีมีมูลฝอยที่ปนเปื้อนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใดที่อาจเป็นอันตราย 

ต่อสุขภาพหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จะต้องด าเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
ข้อ ๑2  สถานประกอบกิจการต้องมีการป้องกันและก าจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคติดต่อ 

ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
ข้อ ๑3  สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้ส าหรับการประกอบอาหารการปรุง

อาหาร การสะสมอาหารส าหรับคนงาน ต้องมีการด าเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติว่าด้วยสถานจ าหน่าย
อาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

ข้อ ๑4  สถานประกอบกิจการต้องจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัยเป็นสัดส่วน 
และต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอ 

 
หมวด ๔ 

การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
*********************************** 

 

ข้อ ๑5  สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการท างาน  และปฏิบัติให้เป็นไป 
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ ๑6  สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการป้องกันเพ่ือความปลอดภัยดังนี้ 
(๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้และเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม 

อาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้  จะต้องมีการบันทึกการบ ารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอย่างน้อยหกเดือน 
ต่อครั้งและมีการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการก าหนดหรือยอมรับให้แก่คน งาน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจ านวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 
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(๒) กรณีท่ีมีวัตถุอันตราย  ต้องมีสถานที่ท่ีปลอดภัยส าหรับเก็บรักษาวัตถุอันตรายหรือสิ่งของ 
ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอ่ืน  
ที่เก่ียวข้อง 

 
หมวด ๕ 

การควบคุมของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ 
ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ 

*********************************** 
 

ข้อ ๑7  สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงหรือความ
สั่นสะเทือน มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ า ของเสียอันตราย หรือมีการใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตรายจะต้อง
ด าเนินการควบคุมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุร าคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนงาน
และผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง 

 
หมวด ๖ 

การขออนุญาตและใบอนุญาต 
*********************************** 

 

ข้อ ๑8  เมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการตาม 
ที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ 6  ในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ในการออกใบอนุญาต  เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจก าหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัต ิ
เพ่ือป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากท่ีก าหนดไว้โดยทั่วไปในข้อบัญญัตินี้ก็ได้ 

ใบอนุญาตให้ใช้ได้ส าหรับกิจการประเภทเดียวและส าหรับสถานที่แห่งเดียว 
ข้อ 19  ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ 6 ในลักษณะที่เป็นการค้า

จะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 
(๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
(๓) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(๔) อ่ืนๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ประกาศก าหนด 

ข้อ ๒0  เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจความ
ถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
หรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้น
ทั้งหมด  และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกันและในกรณีจ าเป็นที่จะต้องส่งคืน
ค าขอแก่ผู้ขออนุญาต  ก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายใน 
สิบห้าวันนับแต่วันได้รับค าขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ หรือมีหนังสือแจ้งค าสั่ง
ไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้อง
หรือครบถ้วน 
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ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้อง 
มีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาตามวรรคสอง
หรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒1  ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในก าหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ ๒2  บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้ 
ได้เพียงในเขตอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์เท่านั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอตามแบบท่ีก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่ง 
ไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีกา รและ
เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ตามข้อ 19 โดยอนุโลม 

ข้อ ๒3  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต  ส าหรับกรณีท่ีเป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือก่อนใบอนุญาต 
สิ้นอายุ ส าหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม
ภายในเวลาที่ก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพิ่มข้ึนอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ  เว้นแต่ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 
สองครั้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม 
และค่าปรับจนครบจ านวน 

ข้อ ๒4  บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ถนนโพธิ์ 

ข้อ ๒5  ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้   ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ 
สถานที่ประกอบกิจการ  ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๒6  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ  ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่น 
ค าขอรับใบแทนใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการ 
สูญหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุด  และการออกใบแทนใบอนุญาตเป็นไปตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการแจ้ง 
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย  หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ  ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทน 
ใบอนุญาตน าใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ ๒7  ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบท
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ. ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบ
กิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลา 
ทีเ่ห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 
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ข้อ ๒8  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
(๒) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
   (๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  และการ 
ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบ 
ต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน 

ข้อ 29  ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาต
ทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค าสั่ งโดยทางไปรษณีย์
ตอบรับ หรือให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผู้รับใบอนุญาต 
และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึงหรือวันปิดค าสั่ง แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๓0  ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ ๓1  กรณีมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการด าเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง   

หากตรวจสอบพบว่ามีการกระท าการตามข้อร้องเรียนจริง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแนะน าให้เจ้าของ
สถานประกอบการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยเร็ว  

ถ้าสถานประกอบการที่มีข้อร้องเรียนตามวรรคหนึ่งไม่ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นแนะน าและพบว่ามีข้อร้องเรียนอีก  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ทันที 

 
 

หมวด 7 
บทก าหนดโทษ 

*********************************** 
 
ข้อ ๓2  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษแห่ง

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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     บทเฉพาะกาล 
*********************************** 

 
ข้อ ๓3  ให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ เรื่อง การควบคุม

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕60 อยู่ก่อนข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้  ให้ประกอบกิจการนั้นต่อไปได้ 
  

ประกาศ  ณ  วันที่  24  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2560   
 
 
 
 
 

  ( นายสมบูรณ์  พิพัฒน์ ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 
 ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 

 เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  2560 
 

รายการ 
 ค่าธรรมเนียม 

หมายเหตุ 
 บาท 

1.  กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์    
    (1.1) การเลี้ยงสัตว์บก สัตวป์ีก สัตว์น้ า สัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง    
           (1.1.1) การเลี้ยงม้า  โค  กระบือ ตั้งแต่  10  ตัว  แต่ไม่เกิน  20  ตัว  100  
           (1.1.2) การเลี้ยงม้า  โค  กระบือ เกิน  20  ตัว ขึ้นไป  200  
           (1.1.3) การเลี้ยงสุกร แพะ แกะ ตั้งแต่ 10 ตัวขึ้นไป แต่ไม่เกิน 50 ตัว  100  
           (1.1.4) การเลี้ยงสุกร แพะ  แกะ เกิน  50  ตัว แต่ไม่เกิน  100  ตัว    200  
           (1.1.5) การเลี้ยงสุกร แพะ  แกะ เกิน  100  ตัวขึ้นไป  300  
           (1.1.6) การเลี้ยงห่าน  เป็ด  ไก่  เกิน  100  ตัว แต่ไม่เกิน  500  ตัว  100  
           (1.1.7) การเลี้ยงห่าน  เป็ด  ไก่ เกิน 500 ตัว แต่ไม่เกิน  1,000  ตัว  200  
           (1.1.8) การเลี้ยงห่าน  เป็ด  ไก่  เกิน  1,000  ตัว  300  
    (1.2) การเลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอานม    
           (1.2.1) การเลี้ยงสัตวเ์พื่อรีดเอานม  ไม่เกิน  5  ตัว  50  
           (1.2.2) การเลี้ยงสัตวเ์พื่อรีดเอานม  เกิน  5  ตัว  แต่ไม่เกิน  10  ตัว  100  
           (1.2.3) การเลี้ยงสัตวเ์พื่อรีดเอานม  เกิน  10  ตัวขึ้นไป  150  
   (1.3) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอ่ืนใดมีลักษณะ
ท านองเดียวกัน  เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้นทัง้นี้จะ
มีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 

รายละ 500  

2.  กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์    
   (2.1) การฆ่าห่าน  เป็ด  ไก่ ยกเว้นการฆ่าในสถานที่จ าหน่ายอาหาร การเร่
ขายการขายในตลาด  และการฆ่าเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
          (2.1.1) ชั้น 1 ฆ่ามากกว่า  200  ตัว/วัน 
          (2.1.2) ชั้น 2 ฆ่า  50 - 200  ตัว/วัน 
          (2.1.3) ชั้น 3 ฆ่าน้อยกว่า  50  ตัว 

 
 

รายละ 
รายละ 
รายละ 

 
 

300 
200 
100 

 

  (2.2) การฟอกหนังสัตว์  ขนสัตว์ การสะสมหนังสตัว์ ขนสัตว์ที่ยังมิได้ฟอก รายละ 500  
  (2.3) การสะสมเขาสัตว์  กระดูกสัตว์  ที่ยังมไิด้แปรรูป รายละ 700  
  (2.4) การเคี่ยวหนังสัตว์  เอ็นสัตว์  ไขสัตว์ รายละ 300  
  (2.5) การต้ม  การตาก  การเผาเปลือกหอย เปลือกปู  เปลือกกุ้ง   รายละ 300  
  (2.6) การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว์  
เขาสัตว์ หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือส่วนอื่นๆ ของสัตว ์

รายละ 500  

  (2.7) การผลิต การโม่ การปน่ การบด การผสม การบรรจุ การสะสม  
หรือการกระท าอื่นใดต่อสัตว์หรือพืช หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์ หรือพืช เพื่อ
เป็นอาหาร 
         (2.7.1) ชั้น 1 สะสมเกิน  1,500  กิโลกรัม 
         (2.7.2) ชั้น 2 สะสม  600 - 1,500  กิโลกรัม 
         (2.7.3) ชั้น 3 สะสมไมเ่กิน  600  กิโลกรัม 

 
 
 

รายละ 
รายละ 
รายละ 

 
 
 

700 
500 
300 
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รายการ 
 ค่าธรรมเนียม 

หมายเหตุ 
 บาท 

  (2.8) การสะสมหรือการล้างครั่ง รายละ  200  
  (2.9) การผลิต  การบรรจุยารักษาโรคสัตว์  ยารักษาสัตว์ 
          (2.9.1) การผลิต 
          (2.9.2) การบรรจุ 

 
รายละ  
รายละ  

 
500 
300 

 

  (2.10) การสะสมหนังสัตว์ทีฟ่อกแล้ว รายละ 500  
3. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ าดื่ม    
  (3.1) การผลิตเนย  เนยเทียม รายละ 200  
  (3.2) การผลิตกะปิ  น้ าพริกแกง  น้ าพริกเผา  น้ าปลา  น้ าเคย  น้ าบูด ู
ไตปลา เต้าเจี้ยว ซีอิ้ว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอื่นๆ 

รายละ   300  

  (3.3) การผลิต การหมัก การสะสมปลารา้ ปลาเจ่า กุ้งเจา่ เกินกว่า 3 ถัง 
(ถังละ  20  ลิตร) 

รายละ 200  

  (3.4) การตากเนื้อสัตว์ การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม การเค่ียวมันกุ้ง  รายละ 200  
  (3.5) การผลิตแบะแซ รายละ 400  
  (3.6) การประกอบกิจการท าขนมปังสด ขนมปังแห้ง จนัอัด ขนมเปี๊ยะ รายละ 200  
  (3.7) การนึ่ง  การต้ม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจาก
สัตว์  พืช 
         (3.7.1) ชั้น 1 ตั้งแต่  2  เตาขึ้นไป 
         (3.7.2) ชั้น 2 มี  1  เตา 

 
 

รายละ 
รายละ 

 
 

200 
100 

 

  (3.8) การเคี่ยวน้ ามันหมู  การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส้กรอก หมูตั้ง 
         (3.8.1) ชั้น 1 ผลิตมากกว่า  250  กิโลกรัม/วัน 
         (3.8.2) ชั้น 2 ผลิต  100 - 20  กิโลกรัม/วัน 
         (3.8.3) ชั้น 3 ผลิตน้อยกว่า  100  กิโลกรัม/วัน 

 
รายละ 
รายละ 
รายละ 

 
500 
200 
100 

 

  (3.9) การผลิตเส้นหม่ี  ขนมจนี  ก๋วยเตี๋ยว  เต้าฮวย  เตา้หู้  วุ้นเส้น เก้ียมอี๋ 
         (3.9.1) การท าเส้นหม่ี  ก๋วยเตี๋ยว  วุ้นเส้น  เก้ียมอี๋ 
                   1) ชั้น 1  ผลิตมากกว่า  250  กิโลกรัม/วัน 
                   2) ชั้น 2  ผลิต  100 - 200  กิโลกรัม/วัน 
                   3) ชั้น 3  ผลิตน้อยกว่า  100  กิโลกรัม/วัน 
         (3.9.2) การท าขนมจีน 
         (3.9.3) การท าเต้าหู้ 

 
 

รายละ 
รายละ 
รายละ 
รายละ 
รายละ 

 
 

500 
200 
100 
100 
100 

 

  (3.10) การผลิตอาหารบรรจกุระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 
           (3.10.1) ชั้น 1 โดยใช้เครื่องจักร 
           (3.10.2) ชั้น 2 ไม่ไดใ้ช้เคร่ืองจักร 

 
รายละ 
รายละ 

 
500 
200 

 

  (3.11) การผลิตน้ าอัดลม น้ าหวาน น้ าโซดา  น้ าถั่วเหลือง  เคร่ืองดื่มชนิดต่างๆ 
บรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด 

รายละ 500  

  (3.12) การผลิต การแบ่งบรรจุน้ าตาล รายละ 300  
  (3.13) การผลิตภัณฑ์จากน้ านมวัว  (ผลิตนมขน้) รายละ 1,000  
  (3.14) การผลิต การแบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ น้ าส้มสายช ู รายละ 1,000  
  (3.15) การผลิตลูกชิน้ด้วยเครื่องจักร รายละ 500  
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รายการ 
 ค่าธรรมเนียม 

หมายเหตุ 
 บาท 

  (3.16) การค่ัวกาแฟ รายละ 500  
  (3.17) การผลิตผงชูรส รายละ 1,000  
  (3.18) การผลิตน้ ากลั่น น้ าบริโภค รายละ 700  
  (3.19) การผลิต  การบรรจุใบชาแห้ง ชาผงหรือเคร่ืองดื่มชนิดผงอื่นๆ รายละ 700  
  (3.20) การผลิตไอศกรีม   
           (3.20.1) โดยใช้เครื่องจักร 
                        1) ชั้น 1 10  แรงม้าขึ้นไป 
                        2) ชั้น น้อยกว่า  10  แรงม้า 
          (3.20.2) โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร 

 
 

รายละ 
รายละ 
รายละ 

 
 

1,000 
500 
200 

 

  (3.21) การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่คลา้ยคลึงกัน รายละ 300  
  (3.22) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีก าลังตั้งแต่ 5 แรงม้า  
ขึ้นไป 
           (3.22.1) ชั้น 1 มากกว่า  30  แรงม้า 
           (3.22.2) ชั้น 2 ตั้งแต่  15 – 30  แรงม้า 
           (3.22.3) ชั้น 3 ต่ ากว่า  15  แรงม้า 

 
รายละ 
รายละ 
รายละ 

 
1,000 
700 
500 

 

4. กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ์  อุปกรณ์การแพทย์  เครื่องส าอาง  
ผลิตภัณฑ์ช าระล้าง 

   

   (4.1) การผลิต การโม่  การบด  การผสม  การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร รายละ 300  
   (4.2) การผลิตส าลี  ผลิตภัณฑ์จากส าลี รายละ 800  
   (4.3) การผลิตสบู่  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑ์ช าระลา้งตา่งๆ   รายละ 500  
   (4.4) การผลิตผา้เย็น และสิ่งที่คล้ายกันที่ไมบ่รรจุหรือบรรจุในกล่อง รายละ 1,000  
   (4.5) การผลิต  การบรรจุเคร่ืองส าอาง  และยาสฟีัน แชมพ ู รายละ 1,000  
5. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร    
   (5.1) การอัด  การสกัดเอาน้ ามันจากพืช รายละ 500  
   (5.2) การล้าง  การอบ การรม  การสะสมยางดบิ รายละ 500  
   (5.3) การผลิตแป้งมนัสะปะหลัง แป้งสาคู  หรือแป้งอื่นๆ รายละ 500  
   (5.4) การสีข้าวด้วยเครื่องจักร 
          (5.4.1) ชั้น 1 เกิน  100  แรงม้า 
          (5.4.2) ชั้น 2 ตั้งแต่  20 – 100  แรงม้า 
          (5.4.3) ชั้น 3 ต่ ากว่า  20  แรงม้า 

 
รายละ 
รายละ 
รายละ 

 
700 
500 
200 

 

   (5.5) การผลิตยาสูบ และมวนยาสบู รายละ 500  
   (5.6) การขัด การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร รายละ 500  
   (5.7) การผลิตใยมะพร้าว หรือวัตถุคล้ายคลึงกันด้วยเครื่องจักร รายละ 500  
   (5.8) การตาก  การสะสม  หรือการขนถ่ายมันส าปะหลัง รายละ 500  
6. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่    
    (6.1) การผลิตโลหะเป็นภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์หรือเครื่องใช้
ต่างๆ 

รายละ 300  

    (6.2) การขัด การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร สารเคมี  หรือวิธีอื่นใด รายละ 200  
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รายการ  ค่าธรรมเนียม หมายเหตุ 
    (6.3) การหลอม การหล่อ การตี การกลึง การถลุงแร่ แก้ว หรือโลหะทุกชนิด 

     (6.3.1) การหลอม การหล่อ  การตี การกลึง  โลหะและแก้ว 
                     1) ชั้น 1 ตั้งแต่  3  เตาขึ้นไป 
                     2) ชั้น 2 ตั้งแต่  2  เตา 
                     3) ชั้น 3 ตั้งแต่  1  เตา 

     (6.3.2) การหลอม  การตี การกลึง  ทองค า เงินและนาค 
                     1) ชั้น 1 ตั้งแต่  3  โต๊ะขึ้นไป 
                     2) ชั้น 2 ตั้งแต่  2  โต๊ะขึ้นไป 
                     3) ชั้น 3 ตั้งแต่  1  โต๊ะ 
          (6.3.3) การถลุงแร่ 

 
 

รายละ 
รายละ 
รายละ 

 
รายละ 
รายละ 
รายละ 
รายละ 

 
 

500 
300 
200 

 
1,000 
500 
300 

1,000 

 

   (6.4) การเชื่อม  การตี และการประสานด้วยเครื่องจักร  หรือไฟฟ้า  หรือแก๊ส 
          (6.4.1) ชั้น 1 ด้วยเครื่องจักร 
          (6.4.2) ชั้น 2 ด้วยไฟฟ้า 
          (6.4.3) ชั้น 3 ด้วยแก๊ส 

 
รายละ 
รายละ 
รายละ 

 
700 
400 
300 

 

   (6.5) การเคลือบ  การชุบโลหะด้วยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  
หรือโลหะอ่ืนใด 

รายละ 500  

   (6.6) การตัดโลหะโดยใช้ไฟฟ้า แก๊ส หรือเครื่องจักร 
          (6.6.1) ด้วยเครื่องจักร 
          (6.6.2) ด้วยไฟฟ้า 

 
รายละ 
รายละ 

 
500 
200 

 

   (6.7) การอัด  การเจาะ  การรีดโลหะด้วยเครื่องจักร หรือก๊าซ หรือไฟฟ้า รายละ 500  
   (6.8) การท าเหมืองแร่ การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการล้างแร่ รายละ 800  
7. กิจการเกี่ยวกับยานยนต์  เครื่องจักร  เครื่องกล    
    (7.1) การต่อ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ หรือซ่อมเคร่ืองจักร  
เครื่องยนต์ รถยนต์ เรือยนต์ เรือกล 
           (7.1.1) การต่อ การประกอบ เครื่องจักร เครื่องยนต์ รถยนต์ 
           (7.1.2) การซ่อมเครื่องจักร  เคร่ืองยนต์  รถยนต์ 
                     1) ชั้น 1 ซ่อมรถยนต์  เครื่องยนต์  เครื่องจักร 
                     2) ชั้น 2 ซ่อมรถจักรยานยนต ์

 
 

รายละ 
 

รายละ 
รายละ 

 
 

700 
 

200 
100 

 

  (7.2) การล้าง  การอัดฉีดยานยนต ์ รายละ 300  
  (7.3) การผลิต  การซ่อม  การอัดแบตเตอรี่ 
          (7.3.1) การผลิต 
          (7.3.2) การซ่อม 
          (7.3.3) การอัด 
                    1) ชั้น 1 มีเครื่องอัด  3  เคร่ืองข้ึนไป 
                    2) ชั้น 2 มีเครื่องอัด  2  เคร่ือง 
                    3) ชั้น 3 มีเครื่องอัด  1  เคร่ือง 

 
รายละ 
รายละ 

 
รายละ 
รายละ 
รายละ 

 
500 
200 

 
300 
200 
100 

 

  (7.4) การอัดผ้าเบรก  ผ้าคลัทช ์ รายละ 500  
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รายการ 
 ค่าธรรมเนียม 

หมายเหตุ 
 บาท 

  (7.5) การปะ  การเชื่อมยาง 
         (7.5.1) ชั้น 1 ยางรถยนต ์
         (7.5.2) ชั้น 2 ยางรถจกัรยานยนต ์
         (7.5.3) ชั้น 3 ยางรถจกัรยาน 

 
รายละ 
รายละ 
รายละ 

 
200 
150 
100 

 

8. กิจการที่เกี่ยวกับไม ้    
  (8.1) การผลิตไม้ขีดไฟ รายละ 1,000  
  (8.2) การเลื่อยไม้  และซอยไม้ รายละ 500  
  (8.3) การไส การเจาะ การขุดร่อง การท าคิ้ว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร รายละ 300  
  (8.4) การประดิษฐไ์ม้ หวาย หรืองา เป็นสิ่งของด้วยเคร่ืองจักร รายละ 300  
  (8.5) การอบไม ้ รายละ 1,000  
  (8.6) การผลิตธูปด้วยเครื่องจักร รายละ 500  
  (8.7) การประดิษฐ์สิง่ของ เคร่ืองใช้ เคร่ืองเขียนด้วยกระดาษ 
         (8.7.1) ชั้น 1 ด้วยเครื่องจักร 
         (8.7.2) ชั้น 2 ด้วยมือ 

 
รายละ 
รายละ 

 
500 
300 

 

 (8.8) การผลิตกระดาษต่างๆ รายละ 1,000  
 (8.9) การเผาถ่าน  หรือการสะสมถ่าน 
        (8.9.1) ขายส่ง 
        (8.9.2) ขายปลีก  มากกว่า  50  กิโลกรัม 

 
รายละ 
รายละ 

 
300 
100 

 

9. การประกอบกจิการบริการ    
   (9.1) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด รายละ 2,000  
   (9.2) การประกอบกิจการโรงแรม 
          (9.2.1) ชั้น 1 ค่าเช่าหอ้งพักมากกว่า  1,000  บาท/คืน 
          (9.2.2) ชั้น 2 ค่าเช่าหอ้งพัก  300 – 1,000  บาท/คืน 
          (9.2.3) ชั้น 3 ค่าเช่าหอ้งพักน้อยกว่า  300  บาท/คนื 

 
รายละ 
รายละ 
รายละ 

 
2,000 
1,000 
500 

 

  (9.3) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
         (9.3.1) โรงภาพยนตร ์
         (9.3.2) โรงมหรสพที่ไมใ่ช่โรงภาพยนตร ์

  
1,000 
500 

 

  (9.4) การจัดให้มีการแสดงดนตรี   เต้นร า   ร าวง   รองเง็ง   ดิสโก้เธค   
คาราโอเกะหรือการแสดงอื่นๆ 

รายละ 1,000  

  (9.5) การประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจการอ่ืนๆ ในท านองเดียวกัน รายละ 1,000  
  (9.6) การจัดให้มีการเล่นสเกต โดยมีแสงหรือเสียงประกอบหรือการเล่นอื่นๆ
ในท านองเดียวกนั 

รายละ 1,000  

  (9.7) การประกอบกิจการแต่งเล็บ การแคะหู  การล้างตาซึ่งอาจเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 

รายละ 100  
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รายการ 
 ค่าธรรมเนียม 

หมายเหตุ 
 บาท 

 (9.8) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม 
        (9.8.1) ร้านปรับอากาศ 
                  1) ชั้น 1 เก้าอี้ตดัผมมากกว่า  10  ตัว 
                  2) ชั้น 2 เก้าอี้ตดัผม  6 – 10  ตัว 
                  3) ชั้น 3 เก้าอี้ตดัผมน้อยกว่า  5  ตัว 

    (9.8.2) ร้านธรรมดา 
                  1) ชั้น 1 เก้าอี้ตดัผมมากกว่า  10  ตัว 
                  2) ชั้น 2 เก้าอี้ตดัผม  6 – 10  ตัว 
                  3) ชั้น 3 เก้าอี้ตดัผมน้อยกว่า  5  ตัว 

 
 

รายละ 
รายละ 
รายละ 

 
รายละ 
รายละ 
รายละ 

 
 

500 
200 
100 

 
300 
100 
50 

 

 (9.9) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ าหนัก โดยวิธีการควบคุมทาง
โภชนาการให้อาหารที่มีวัตถุปรงุพิเศษ การบริหารร่างกาย หรือโดยวิธีอื่นใด 

รายละ 1,000  

10. กิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ    
      (10.1) การปั่นด้าย  การกรอด้าย  การทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือด้วย 
กี่กระตุกตั้งแต่  5  ก่ีขึ้นไป 
               (10.1.1) ชั้น 1 ด้วยเครือ่งจักร 
               (10.1.2) ชั้น 2 ด้วยกี่กระตุกตั้งแต่  5  ก่ีขึ้นไป 

 
 

รายละ 
รายละ 

 
 

500 
300 

 

      (10.2) การสะสมปอ  ป่าน ฝ้าย  หรือนุ่น รายละ 700  
      (10.3) การปั่นฝา้ยหรือนุ่นด้วยเครื่องจักร รายละ 500  
      (10.4) การทอเสื่อ พรม  หรือสิ่งทออื่นๆ ด้วยเคร่ืองจักร รายละ 500  
      (10.5) การทอกระสอบด้วยเครื่องจักร รายละ 2,000  
      (10.6) การเย็บผ้าด้วยเครือ่งจักรตั้งแต่  5  เคร่ืองข้ึนไป 
                (10.6.1) ชั้น 1 เกิน  10  เคร่ือง 
                (10.6.2) ชั้น 2 ตั้งแต่  6 – 10  เคร่ือง 

 
รายละ 
รายละ 

 
500 
200 

 

     (10.7) การซัก  อบ  การรีด  การอัดกลีบผ้าดว้ยเคร่ืองจักร 
               (10.7.1) ชั้น 1  3  เคร่ืองข้ึนไป 
               (10.7.2) ชั้น 2  2  เคร่ือง 
               (10.7.3) ชั้น 3  1  เคร่ือง 

 
รายละ 
รายละ 
รายละ 

 
500 
300 
200 

 

11. กิจการที่เกี่ยวกับหินทราย  ซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง    
      (11.1) การผลิตภาชนะดนิเผา  หรือผลิตภัณฑ์ดนิเผา 
               (11.1.1) โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร 
               (11.1.2) โดยใช้เครื่องจักร 

 
เตาละ 
รายละ 

 
100 
500 

 

      (11.2) การระเบิด  การโม่  การป่นหินด้วยเครื่องจักร รายละ 1,000  
      (11.3) การผลิตเคร่ืองใช้ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลงึ 
               (11.3.1) โดยใช้เครื่องจักร 
               (11.3.2) ไม่ใช้เคร่ืองจักร 

 
รายละ 
รายละ 

 
500 
300 

 

      (11.4) การสะสม  การผสมซีเมนต์ หิน  ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
               (11.4.1) ชั้น 1 เกิน  5,000  กิโลกรัม 
               (11.4.2) ชั้น 2 ตั้งแต่  1,000 – 5,000  กิโลกรัม 
               (11.4.3) ชั้น 3 ต่ ากว่า  1,000  กิโลกรัม   

 
รายละ 
รายละ 
รายละ 

 
1,000 
700. 
500 
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รายการ 
 ค่าธรรมเนียม 

หมายเหตุ 
 บาท 

     (11.5) การเจียระไนเพชร  พลอย หิน กระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
               (11.5.1) การเจียระไนเพชร  พลอย 
               (11.5.2) การเจียระไนหิน กระจก  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

 
รายละ 
รายละ 

 
1,000 
500 

 

     (11.6) การเลื่อย การตัด  หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของตา่งๆ รายละ 500  
     (11.7) การผลิตชอล์ก  ปนูปลาสเตอร์  ปูนขาว ดนิสอพอง  หรือการเผา
หินปูน 

รายละ 1,000  

     (11.8) การผลิตกระจก หรือผลิตภัณฑ์แก้ว รายละ 700  
     (11.9) การผลิตกระดาษทราย รายละ 500  
12. กิจการที่เกี่ยวกับปโิตรเลยีม  ถ่านหิน  สารเคมี    
      (12.1) การผลิต การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งแก๊ส 
               (12.1.1) การท า และบรรจ ุ
               (12.1.2) การสะสมแก๊ส 
                           1) ชั้น 1 เกิน  1,000  กิโลกรัม 
                           2) ชั้น 2 ตั้งแต่  500 – 1,000  กิโลกรัม 
                           3) ชั้น 3 ต่ ากว่า  500  กิโลกรัม 

 
รายละ 

 
รายละ 
รายละ 
รายละ 

 
1,000 

 
500 
300 
100 

 

     (12.2) การผลิต การสะสม  การขนส่งถ่านหิน  ถ่านโค้ก รายละ 700  
     (12.3) การพ่นส ี รายละ 200  
     (12.4) การผลิตสี หรือน้ ามันผสมสี รายละ 300  
     (12.5) การโม่  การบด  ชนั รายละ 300  
     (12.6) การผลิต  การลา้งฟิล์มรูปถ่าย หรือฟิล์มภาพยนตร์ รายละ 300  
     (12.7) การผลิต  การกลั่น  การสะสม การขนส่งน้ ามันปิโตรเลียมหรือ
ผลิตภัณฑป์ิโตรเลียม  (การสะสมน้ ามันเชื้อเพลิง) 
              (12.7.1) คลังน้ ามนั 
              (12.7.2) ปั้มน้ ามัน 
              (12.7.3) สถานที่สะสมน้ ามันเชื้อเพลิงอื่นๆ 
                          1) ชั้น 1 สะสมตั้งแต่  200 – 1,000  ลิตร 
                          2) ชั้น 2 สะสมต่ ากว่า  200  ลิตร 

 
 

รายละ 
รายละ 

 
รายละ 
รายละ 

 
 

1,000 
300 

 
200 
100 

 

    (12.8) การประดิษฐ์สิง่ของเคร่ืองใช้ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์          
เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
             (12.8.1) ชั้น 1 โดยใช้เครื่องจักร  2  แรงม้าขึ้นไป 
             (12.8.2) ชั้น 2 โดยใช้เครื่องจักรต่ ากว่า  2  แรงม้า 
             (12.8.3) ชั้น 3 ไม่ใช้เครื่องจักร 

 
 

รายละ 
รายละ 
รายละ 

 
 

1,000 
500 
200 

 

   (12.9) การเคลือบ  การชุบ วัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือ
วัตถุที่คล้ายคลงึ 

รายละ 700  

  (12.10) การผลิต  การโม่  บด  หลอม  หล่อ พลาสติก เซลลลูอยด์   
เบเกอร์ไลท์ 

รายละ 700  

  (12.11) การผลิต  การบรรจสุารเคมีดับเพลิง รายละ 1,000  
  (12.12) การผลิตน้ าแข็งแห้ง รายละ 700  
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รายการ 
 ค่าธรรมเนียม 

หมายเหตุ 
 บาท 

   (12.13) การท า  เก็บ ขนส่ง  และค้าดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็น
ส่วนประกอบในการผลติดอกไมเ้พลิง 
              (12.13.1) การท าดอกไม้เพลิง 
              (12.13.2) การเก็บ และค้าดอกไม้เพลิง 
                            1) ชั้น 1 ขายส่ง 
                            2) ชั้น 2 ขายปลีก 

 
 

รายละ 
 

รายละ 
รายละ 

 
 

1,000 
 

700 
300 

 

   (12.14) การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา รายละ 800  
   (12.15) การผลิต การบรรจ ุ การสะสม  การขนส่งสารก าจดัศัตรูพืชหรือ 
พาหะน าโรค 
              (12.15.1) การผลิต 
              (12.15.2) การสะสม 

 
 

รายละ 
รายละ 

 
 

1,000 
300 

 

   (12.16) การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว รายละ 500  
   (12.17) การผลิตน้ ากรด   รายละ 700  
   (12.18) การผลิต  การซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์  เคร่ืองใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์  อุปกรณ์ไฟฟ้า 

รายละ 200  

13. กิจการอื่น ๆ    
    (13.1) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 
             (13.1.1) ชั้น 1  3  แท่นขึ้นไป 
             (13.1.2) ชั้น 2  2  แท่น 
             (13.1.3) ชั้น 3  1  แท่น 

 
รายละ 
รายละ 
รายละ 

 
1,000 
700 
500 

 

   (13.2) การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง รายละ 1,000  
   (13.3) การพิมพ์แบบ  พิมพเ์ขียว หรือการถ่ายเอกสาร รายละ 100  
   (13.4) การสะสมวัตถุ  หรือสิ่งของที่ช ารุด  ใช้แล้ว  เหลือใช้ รายละ 300  
   (13.5) การผลิต  การสะสมปุ๋ย 
             (13.5.1) ผลิตปุ๋ย 
             (13.5.2) สะสมปุ๋ย 
                         1) ชั้น 1 เกิน  1,000  กิโลกรัม 
                         2) ชั้น 2 ตั้งแต่  500 – 1,000  กิโลกรัม 
                         3) ชั้น 3 ต่ ากว่า  500  กิโลกรัม 

 
รายละ 

 
รายละ 
รายละ 
รายละ 

 
500 

 
300 
200 
100 

 

   (13.6) การผลิตหลอดกาแฟ รายละ 700  
   (13.7) การพิมพ์สี  ลวดลายผ้าและสิ่งอื่น รายละ 700  
   (13.8) การผลิตยากนัยุง ชนดิเผามีควัน รายละ 500  
   (13.9) การย้อมที่ท าให้เกิดกลิ่นเหม็น รายละ 500  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           แบบ กอ. ๑  

ค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 
เขียนที่.................................................................  

วันที่..................เดือน.....................................พ.ศ...........................  
 
ข้าพเจ้า (นาย/ นาง/นางสาว)............................................................................................................................... 
� เป็นบุคคลธรรมดา อายุ.....................ป ีสัญชาติ.......................................... เลขหมายประจ าตัวประชาชน
เลขที่ �-����-�����-��-�  อยู่บ้าน/ส านักงานเลขท่ี.........................หมู่ที่.............................. 
ตรอก/ซอย..........................ถนน........................ ต าบล/แขวง…….…................... อ าเภอ/เขต............................. 
จังหวัด.............................................โทรศัพท์............................................โทรสาร................................................  
� เป็นนิติบุคคลประเภท...................................................................จดทะเบียนเมื่อ........................................... 
มีส านักงานอยู่เลขท่ี....................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.......................................ถนน.................................... 
ต าบล/แขวง .....................................อ าเภอ/เขต......................................จังหวัด................................................. 
โทรศัพท์............................................โทรสาร....................................................... 

 

ผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาตมีดังนี้  
๑. ........................................................................................................อยู่บ้านเลขท่ี....................หมู่ที่................ 
ตรอก/ซอย....................................... ถนน.......................................... ต าบล/แขวง .............................................  
อ าเภอ/เขต.......................................จังหวัด...........................................โทรศัพท์................................................. 
โทรสาร..................................... 
๒. (นาย/นาง/นางสาว)..............................................................................อยู่บ้านเลขที…่................... หมู่ที่....................  
ตรอก/ซอย.............................................ถนน...............................................ต าบล/แขวง................................................. 
อ าเภอ/เขต...........................................จังหวัด.............................................โทรศัพท์........................................... 
โทรสาร..................................................... 

 

ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังนี้  
๑. ชื่อสถานประกอบการ............................................................................................................................................... 
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายตอ่สุขภาพประเภท............................................................................................................
ล าดับที.่...........................................................................................ก าลังเครื่องจักรโดยรวม...............................แรงม้า 
(กรณีที่เป็นกิจการที่เก่ียวกับการบริการให้ระบุจ านวนห้อง.............................ห้องหรือจ านวนทีน่ั่ง..........................ที่นั่ง 
กรณีที่เป็นกิจการที่เก่ียวกับการเลี้ยงสัตว์ให้ระบุจ านวนตัว.........................................ตัว)  จ านวนคนงาน..................คน  
๒. สถานประกอบการตั้งอยู่เลขที.่................................ หมู่ที่....................... ถนน........................................................ 
ต าบล/แขวง...............................................อ าเภอ/เขต............................................จังหวัด....................................... 
โทรศัพท์.....................................................โทรสาร.................................................................. 
อาคารประกอบการมีเนื้อที.่...................................ตารางเมตร บริเวณสถานประกอบการ (รวมทั้งอาคารประกอบการ)  
มีเนื้อที.่...........................ตารางเมตร  ที่ดินบริเวณสถานประกอบการเป็นของ................................................................ 
อาคารประกอบการเป็นของ.............................................................................................................................................. 
อาคารประกอบการเป็นของ....................................................อาคารประกอบการ � มีอยู่เดิม � ก่อสร้างใหม่ 
ลักษณะของอาคารประกอบการ.....................................(เป็นไม้ หรือห้องแถว ตึกแถว คอนกรีตเสริมเหล็กฯลฯ) 
ได้รับใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารประเภท.............................................................................................................. 
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สถานประกอบการอยู่ใกล้เคียงกับ………………………............................................................................................. 
การพักค้างของผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  �  มี  �  ไม่มี  
บริเวณสถานประกอบการมีเขตติดต่อ  

ด้านเหนือ........................................................................................................................................... ........ 
ด้านใต้........................................................................................................................................................ 
ด้านตะวันออก............................................................................................................................................  
ด้านตะวันตก...............................................................................................................................................  

๓. ท างานปกติตั้งแต่เวลา..................... น. ถึงเวลา……...................น. รวมวันละ................ ชัว่โมง............ กะ 
      วันหยุดงานประจ าสัปดาห์.........................................................................  
๔. จ านวนและระดับผู้ซึง่ท างานในสถานประกอบการ  รวม...............................คน  
 ๔.๑ เจ้าหน้าทีบ่ริหารและวิชาการ.....................................คน  
 ๔.๒ คนงานชาย..........................คน   คนงานหญิง................................คน  
 ๔.๓ ผู้ช านาญการจากต่างประเทศ.....................................คน  
 ๔.๔ ช่างเทคนิคและชา่งฝีมือจากต่างประเทศ........................................คน  
๕. การผลิต  
 ๕.๑ ชื่อ  ปริมาณการใช้และแหล่งทีม่าของวัตถุดิบ  
 
                   วัตถุดิบ                            ปริมาณการใช ้(ต่อปี)  แหล่งที่มา (ระบุบริษัท/ 
         ห้างร้านของผู้จ าหน่าย)          
  ๕.๑.๑) ..........................................     ................................................ ..................................... 
  ๕.๑.๒) ..........................................     ................................................ ...................................... 
  ๕.๑.๓) ..........................................     ................................................ ...................................... 
  ๕.๑.๔) ..........................................     ................................................ ...................................... 
  ๕.๑.๕) ..........................................     ................................................ ...................................... 
 
 ๕.๒ ชื่อผลิตภัณฑ ์ปริมาณการผลิต และการจ าหนา่ย 
 
   ผลิตภัณฑ ์ ปริมาณการผลิต (ต่อปี)         การจ าหน่าย  
         (ระบุสถานที่จ าหน่าย) 
  ๕.๒.๑) ..................................... ................................................ ..................................................... 
  ๕.๒.๒) ..................................... ................................................ ..................................................... 
  ๕.๒.๓) ..................................... ................................................ ..................................................... 
  ๕.๒.๔) ..................................... ................................................ ..................................................... 
  ๕.๒.๕) ..................................... ................................................ ..................................................... 
 
 ๕.๓ วัตถุผลพลอยได ้(ระบุชื่อและปริมาณวัตถุผลพลอยได ้) (ถ้าม)ี 
   วัตถุผลพลอยได ้ ปริมาณวัตถุผลพลอยได ้ จ าหน่ายได ้/ จ าหน่ายไมไ่ด ้
  ๕.๓.๑) ............................................ ................................................ ..................................................... 
  ๕.๓.๒) ............................................ ................................................ ..................................................... 
  ๕.๓.๓) ............................................ ................................................ ..................................................... 
  ๕.๓.๔) ............................................ ................................................ ..................................................... 
  ๕.๓.๕) ............................................ ................................................ ..................................................... 
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๕.๔ อุปกรณ ์/ เครื่องมือ / เครื่องจักร ที่ใช้ในการประกอบการ ได้แก ่(ระบุชนดิ ขนาด จ านวน)   
  ๕.๔.๑) ................................... ขนาด...............................แรงม้า จ านวน............................เครื่อง 
  ๕.๔.๒) ................................... ขนาด...............................แรงม้า จ านวน............................เครื่อง 
  ๕.๔.๓) ................................... ขนาด...............................แรงม้า จ านวน............................เครื่อง 
 
๖. การควบคุมมลพิษ  
 ๖.๑ มลพิษที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ (น้ าเสีย/ของเสีย/มลพิษอากาศ/สิ่งปฏิกูล) (ระบุชื่อและปริมาณ ) 
  (ถ้ามี)  
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
 

 ๖.๒ การควบคุมมลพิษก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก (การบ าบัดหรือปรบัปรุงคุณภาพน้ าเสยี/ของเสีย/มลพิษ
อากาศ/สิ่งปฏิกูล) 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
 
๗. มาตรการป้องกันอันตรายส าหรับผู้ปฏบิัติงาน / คนงาน 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
 
๘. แผนที่สงัเขป แสดงสถานทีต่ั้งสถานประกอบการ  
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๙. แผนที่แสดงพื้นทีป่ระกอบการ และที่ตั้งของเคร่ืองจักร (หากมีหลายชัน้ให้แสดงทุกชัน้) รวมทั้งที่พักของ 
       ผู้ปฏิบัตงิานในสถานประกอบการ (ถ้ามี)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๐. รายละเอียดกระบวนการผลิตของสถานประกอบการ พร้อมแสดงผังภาพรวมของกระบวนการผลิต  
 

 ๑๐.๑  รายละเอียดกระบวนการผลิต  
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
 
 ๑๐.๒ ผังภาพรวมของกระบวนการผลติ  
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๑๑. หลักฐานทีน่ ามาประกอบการพจิารณาค าขออนุญาต  
  ๑๑.๑ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านเจ้าของกิจการ (ผู้ประกอบการ/ผู้ถือ 
                      ใบอนุญาต)  
  ๑๑.๒ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้จดัการ  
   ๑๑.๓ ส าเนาทะเบียนบา้นของบา้นที่ใช้เป็นที่ตัง้สถานประกอบการ  
  ๑๑.๔ ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้แทน 
                      นิติบุคคล (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเปน็นิตบิุคคล)  
  ๑๑.๕ หลักฐานแสดงว่าอาคารที่ใช้เปน็สถานประกอบการสามารถใชป้ระกอบกิจการนั้นได้ โดยถูกต้อง 
                      ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  
  ๑๑.๖ หนังสือยินยอมให้ใช้อาคารหรือสัญญาเชา่จากเจ้าของอาคาร (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่มีกรรมสิทธิ ์
   ในอาคารที่ใช้เปน็สถานประกอบการ)  
  ๑๑.๗ หนังสือมอบอ านาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ 
                       และผู้รับมอบอ านาจ (กรณีเจ้าของไม่สามารถมายื่นค าขอด้วยตนเอง)  
  ๑๑.๘ ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการจากส่วนราชการอ่ืนที่เก่ียวข้อง  
  ๑๑.๙ อื่น ๆ (ระบุ) ........................................................................................................................................ 
..........................................................................................................................................................................................
  
 ข้าพเจ้าขอรบัรองว่า  ข้อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ  
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)..........................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต  
               (.......................................................) 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แบบ อภ.๑ เลขที่............................................กิจการล าดับที่........................................................................................... 
รับไว้เมื่อวันที่..................................................ผู้รับ............................................................................................................ 
             
 
 
 
 
 
 
 



แบบ กอ. ๒ 
 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

เล่มที่………..เลขที่…………/………. 
 

    เขียนที่องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
 

อนุญาตให้ บุคคลธรรมดา นิติบุคคล ชื่อ............................................... อายุ.............ปี สัญชาติ............. 
เลขประจ าตัวประชาชนเลขท่ี..................................................อยู่บ้าน/ส านักงานเลขท่ี.................หมู่ที่................ 
ตรอก/ซอย.......................ถนน.....................ต าบล/แขวง........................... อ าเภอ/เขต....................................... 
จังหวัด..................................โทรศัพท์.............................................โทรสาร............................................ 

ข้อ ๑ ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท...................................................................... 
ค่าธรรมเนียม.................. บาท ใบเสร็จรับเงินเล่มที่.............. เลขที่............ ลงวันที่............... เดือน……..............
พ.ศ.....................โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า................................................................................................... 
พ้ืนที่ประกอบการ...............................ตารางเมตร  ก าลังเครื่องจักร.............................. แรงม้า   จ านวนคนงาน 
.................... คน ตั้งอยู่ ณ เลขที่…............หมู่ที.่................... ตรอก/ซอย........................ ถนน............................ 
ต าบล..........................อ าเภอ.................................จังหวัด......................................โทรศัพท์................................ 
โทรสาร.................................. 

ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเฉพาะ ดังต่อไปนี้ 
(๒.๑) ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  เรื่อง การควบคุม 

กิจการทีเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕60 และปฏิบัติเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข  และค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งกฎ  ระเบียบ  ค าสั่งขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ถนนโพธิ์ 

         (๒.๒)........................................................................................................................................... 
                    (๒.๓)................................................................................... ........................................................ 
 

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่...................เดือน.................................... พ.ศ........................... 
 

     ออกให้ ณ วันที่............................เดือน...........................................พ.ศ.............................. 
 
 
 
 

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

            เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
 



- ๒ - 
 

(ด้านหลัง) 
รายการต่ออายุใบอนุญาต 

 
ว.ด.ป 

ที่อนุญาต 
ว.ด.ป.     

ที่สิ้นอายุ 
จ านวนเงิน ใบเสร็จรับเงิน ลงชื่อ 

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เล่มที่ เลขที่ ว.ด.ป. เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น 

        
        
        
        
        
        

 
 
ค าเตือน ๑. ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผย ณ ส านักท าการของผู้ได้รับใบอนุญาต 
           ๒. ต้องยื่นค าขอต่อใบอนุญาตพร้อมช าระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

 ๓. หากไม่ขอต่อใบอนุญาต พร้อมช าระค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก าหนดตามข้อ ๒ 
ต้องเสียค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ ๒๐ ของยอดเงินค่าธรรมเนียม 

๔. การขอต่อใบอนุญาตให้น าใบอนุญาตฉบับนี้ไปด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 
เขียนที่..................................................................  

    วันที.่..............เดือน.......................................พ.ศ........................ 
  

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)................................................................อายุ…….……ปี สัญชาติ ………..…… 
อยู่บ้านเลขท่ี ……………….…. หมู่ที่ …………….….. ตรอก/ซอย...................................ถนน..................................... 
ต าบล/แขวง…….…......................... อ าเภอ/เขต.................................. จังหวัด...................................................... 
โทรศัพท์......................................................โทรสาร.............................................................  

ขอยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท....................................... 
..........................................................................................................ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ 

๑. ชื่อสถานประกอบการ......................................................................................................................... 
๒. สถานที่ตั้งเลขที่.......................หมู่ที่................ต าบล..................................อ าเภอ............... ............... 
     จังหวัด ......................................โทรศัพท์......................................... โทรสาร...................................... 
๓. พ้ืนที่ประกอบการ...................................ตารางเมตร ก าลังเครื่องจักร............... ......................แรงม้า           

จ านวนคนงาน...........................คน 
๔. พร้อมค าขอนี้  ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วยแล้ว  ดังนี้ 
  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขอรับใบอนุญาต 
  ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาตฯ 
  ทะเบียนบ้านของที่ตั้งกิจการหรือหนังสือสัญญาเช่าที่ดิน 
  กรณีเป็นนิติบุคคลให้น าหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมหนังสือมอบอ านาจ    

แผนผังแสดงที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอต่ออายุใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 

 
      (ลงชื่อ) ……………………………………. ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 
                (…………………………..……….) 

ค ำขอเลขที่..................../.................... 
(เจ้ำหน้ำที่กรอก) 
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ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 

 ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบถ้วน  ไม่ครบถ้วน 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการพบว่าเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท.................................. 
............................................................................................. ................................................................................. 
  (  )   เห็นสมควรอนุญาต  และให้ช าระค่าธรรมเนียม 
  (  )   เห็นควรไม่อนุญาต  เนื่องจาก ………………………………………………………........................... 
………………………………………………………………………………………………………................................................……….. 
 
 
 
    (ลงชื่อ) …………………………………………………. เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
     (……………………......………….………..) 
                    วันที่……….../….……/……….. 
 
 
ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………………………....................................................… 
 
     (ลงชื่อ) …………….…………………………………….  
               (……………….………....………….………..) 
                               วันที่……….../….……/……….. 
 
 
 

ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
             (   )    อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
             (   )   ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
 
 
                                                        (ลงชื่อ) ………………………………………………….  
        (……………………....……………...………..) 
                               วันที่……….../….……/……….. 
 
 
 
 



 
 
 

ค าขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 

          เขียนที.่.................................................................. 
   วันที.่..............เดือน...........................พ.ศ....................... 
 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)......................................................................................................................  
เป็นบุคคลธรรมดา อายุ.....................................ปี สัญชาติ................................. เลขหมายประจ าตัวประชาชน 
เลขที่ �-����-�����-��-�  อยู่บ้าน/ส านักงานเลขท่ี...............................หมู่ที.่........................  
ตรอก/ซอย.........................................ต าบล/แขวง…….….......................... อ าเภอ/เขต......................................... 
จังหวัด........................................โทรศัพท์.......................................โทรสาร.......................................................... 
        เป็นนิติบุคคลประเภท...........................................................จดทะเบียนเมื่อ.............................................. 
มีส านักงานอยู่เลขท่ี....................หมู่ที่......................ตรอก / ซอย..............................ถนน...................................  
ต าบล/แขวง .....................................อ าเภอ/เขต......................................จังหวัด................................................. 
โทรศัพท์............................................โทรสาร.......................................................... 

เป็นผู้ถือใบอนุญาต/ผู้รับมอบอ านาจจากผู้ถือใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
เล่มที่..................เลขที่......................ปี........................ ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ประเภท
........................................................................ล าดับที่..........................................โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า
................................................................ ..................................................สถานที่ตั้งเลขที่...................................
หมู่ที่................ตรอก/ซอย.........................ถนน.........................ต าบล.............................อ าเภอ..........................
จังหวัด...................................... โทรศัพท์ ......................................... โทรสาร............................................ 
         ขอยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
เนื่องจากใบอนุญาตของข้าพเจ้าดังกล่าวข้างต้น  

 � สูญหาย 
 � ถูกท าลาย  
 � ช ารุดในสาระส าคัญ  
 โดยมีหลักฐานเอกสารและหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี้  
 � ๑. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบการ   
 � ๒. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
 � ๓. ส าเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (กรณีสูญหาย) 
 � ๔. ใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ (กรณถีูกท าลายหรือช ารุด) 

 � ๕.   ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการจากส่วนราชการอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 � ๖.   หนังสือมอบอ านาจที่ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับ 
                           มอบอ านาจ  (กรณีเจ้าของไม่สามารถมายื่นค าขอด้วยตนเอง) 

 � ๗. อ่ืนๆ (ระบุ).........................................................................................................................  
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 

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

ค ำขอเลขที่..................../.............. 
(เจ้ำหน้ำที่กรอก) 



แบบ กอ. ๔ 
 
 
 
 

(ใบแทน) 
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

เล่มที่......................เลขที.่..............................ปี........................ 

 

อนุญาตให้ บุคคลธรรมดา นิติบุคคล ชื่อ........................................... อายุ...............ปี สัญชาต.ิ.............. 
เลขประจ าตัวประชาชนเลขท่ี.................................................อยู่บ้าน/ส านักงานเลขที่...............หมู่ที่ ................. 
ตรอก/ซอย........................ ถนน.............................ต าบล/แขวง..........................อ าเภอ/เขต.............................. 
จังหวัด............................... โทรศัพท์............................... โทรสาร..................................... 

ข้อ ๑ ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท...................................................................... 
ค่าธรรมเนียม....................บาท ใบเสร็จรับเงินเล่มที่........... เลขที่........ ลงวันที่....... เดือน...............พ.ศ............ 
โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า...................................................พ้ืนที่ประกอบการ...........................ตารางเมตร 
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ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเฉพาะ ดังต่อไปนี้ 
(๒.๑) ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็น 

อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕60 และปฏิบัติเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
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     เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
 
 
 



แบบ กอ. ๕ 
 

ค าร้องท่ัวไป 
เกี่ยวกับการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 
เขียนที่ ................................................... 

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

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 

 
 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..........................................นามสกุล...............................อายุ...............ปี 

อยู่บ้านเลขท่ี..................................หมู่ที.่......................ตรอก/ซอย.................................. ถนน............................. 
ต าบล...........................................อ าเภอ.............................................จังหวัด....................................................... 
โทรศัพท์.............................................................โทรสาร.................................................... 
 

ขอยื่นค าร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์ 
............................................................................................................................. ................................ 

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

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

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

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

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

ขอให้องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ด าเนินการดังนี้ 
๑. ..................................................................... .........................................................................  
๒. ........................................................................................................................... .................. 
๓. .............................................................................................................................................  
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ 
 

ลงชื่อ.................................................. (ผู้ยื่นค าร้อง)      ลงชื่อ................................................... (ผู้รับค าร้อง) 
          (................................................)                            (.................................................) 

 
               ข้อพิจารณา                           ความเห็น                           ค าสั่ง 
..................................................     .……...................................................... ........................................................ 
..................................................     .……...................................................... ........................................................ 
..................................................     ............................................................  ……………………………………………….. 
 
ลงชื่อ..........................................  ลงชื่อ…................................................. ลงชื่อ................................................. 
     (............................................)      (..................................................)        (……….......................................) 
                                            ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล          นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

                                          ถนนโพธิ์                                       ถนนโพธิ์   
 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 

เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 

………………………………………………….. 
  

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบลถนนโพธิ์ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560  ในคราวประชุมสมัย
สามัญ สมัยที่1/2560 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 และนายอ าเภอโนนไทย ได้อนุมัติให้ประกาศใช้
ตามหนังสืออ าเภอโนนไทย ที ่นม 0023.19/1095 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560 มาแล้วนั้น 

   
อาศัยอ านาจตามความพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 มาตรา  71 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550  มาตรา 20, 32, 54, 55, 58, 63, 65 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลถนนโพธิ์  จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ เรื่อง การควบคุม
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560  เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ให้ใช้บังคับ 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  โดยมีผลใช้บังคับนับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป  ดังรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมประกาศฉบับนี้   
 

ประกาศ  ณ  วันที่  24  เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕60 
 
 
 
     (ลงชื่อ)  
         (นายสมบูรณ์   พิพัฒน์) 

                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


