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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลภารแอ่น
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗
โดยที่เป็ นการสมควรตราข้อบั ญญัติอ งค์การบริหารส่ว นตําบลภารแอ่ น ว่า ด้วยการควบคุ ม
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาตํ า บลและองค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
(ฉบั บ ที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกั บ มาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘
มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลภารแอ่น โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลภารแอ่น และนายอําเภอ
พยัคฆภูมิพิสัย จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลภารแอ่น เรื่อง การควบคุม
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคั บในเขตองค์การบริ หารส่วนตํ าบลภารแอ่น ตั้งแต่วันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลภารแอ่น เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๗
(๒) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลภารแอ่น เรื่อง การควบคุมการค้าซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจ
หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๓
(๓) บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลภารแอ่นเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
และให้มีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
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หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๕ ในข้อบัญญัตินี้
“คนงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ
“มลพิษทางเสียง”
หมายความว่า สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษความสั่นสะเทือน” หมายความว่า สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจากการประกอบ
กิ จ การของสถานประกอบกิ จ การที่ ทํ า ให้ มี ผ ลกระทบ หรื อ อาจมี ผ ลกระทบต่ อ สุ ข ภาพอนามั ย
ของสาธารณชน
“มลพิษทางอากาศ” หมายความว่า สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษทางน้ํา”
หมายความว่า สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“อาคาร”
หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สํานักงาน หรือ
สิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตําบลภารแอ่น
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๖ ให้กิจการประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เป็นกิจการที่ต้องควบคุมในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตําบลภารแอ่น
๖.๑ กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์
(๑) การเลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์น้ํา สัตว์เลื้อยคลาน หรือแมลง
(๒) การเลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอานม
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(๓) การประกอบกิจการเลี้ยง การรวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานอง
เดี ย วกั น เพื่ อ ให้ ป ระชาชนเข้ า ชมหรื อ เพื่ อ ประโยชน์ ข องกิ จ การนั้ น ทั้ ง นี้ จะมี ก ารเรี ย กเก็ บ ค่ า ดู
หรือค่าบริการ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม
๖.๒ กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
(๑) การฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาดและ
การฆ่าเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๒) การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ การสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ที่ยังมิได้ฟอก
(๓) การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป
(๔) การเคี่ยวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์
(๕) การต้ ม การตาก การเผาเปลื อ กหอย เปลื อ กปู เปลื อ กกุ้ ง ยกเว้ น ในสถานที่
จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด
(๖) การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว์ เขาสัตว์
หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือส่วนอื่น ๆ ของสัตว์
(๗) การผลิต การโม่ การป่น การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือการกระทํา
อื่นใดต่อสัตว์หรือพืช หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืช เพื่อเป็นอาหารสัตว์
(๘) การสะสมหรือการล้างครั่ง
๖.๓ กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม
(๑) การผลิตเนย เนยเทียม
(๒) การผลิตกะปิ น้ําพริกแกง น้ําพริกเผา น้ําปลา น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา เต้าเจี้ยว
ซีอิ๊ว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๓) การผลิต การหมัก การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภค
ในครัวเรือน
(๔) การตากเนื้อสัตว์ การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม การเคี่ยวมันกุ้ง ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภค
ในครัวเรือน
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(๕) การนึ่ง การต้ม การเคี่ยว การตาก หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว์ พืช
ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๖) การเคี่ยวน้ํามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส้กรอก หมูตั้ง ยกเว้นในสถานที่
จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๗) การผลิตเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี้ยมอี๋
(๘) การผลิตแบะแซ
(๙) การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
(๑๐) การประกอบกิจการทําขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ
(๑๑) การแกะ การล้ า งสั ต ว์ น้ํ า ที่ ไ ม่ ใ ช่ ส่ ว นหนึ่ ง ของกิ จ การห้ อ งเย็ น ยกเว้ น การผลิ ต
เพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๑๒) การผลิตน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําถั่วเหลือง เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ บรรจุ
กระป๋อง ขวดหรือภาชนะอื่นใด ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๑๓) การผลิต การแบ่งบรรจุน้ําตาล
(๑๔) การผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ํานมวัว
(๑๕) การผลิต การแบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ น้ําส้มสายชู
(๑๖) การคั่วกาแฟ
(๑๗) การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร
(๑๘) การผลิตผงชูรส
(๑๙) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค
(๒๐) การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม้ หรือพืชอย่างอื่น ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภค
ในครัวเรือน
(๒๑) การผลิต การบรรจุใบชาแห้ง ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ
(๒๒) การผลิตไอศกรีม ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๒๓) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
(๒๔) การประกอบกิจการห้องเย็น แช่แข็งอาหาร
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(๒๕) การผลิตน้ําแข็ง ยกเว้นการผลิตเพื่อใช้ในสถานที่จําหน่ายอาหาร และเพื่อการบริโภค
ในครัวเรือน
(๒๖) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต่ ๕ แรงม้าขึ้นไป
๖.๔ กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ์ชําระล้าง
(๑) การผลิต การโม่ การบด การผสม การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร
(๒) การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอางต่าง ๆ
(๓) การผลิตสําลี ผลิตภัณฑ์จากสําลี
(๔) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสําเร็จรูป
(๕) การผลิตสบู่ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ชําระล้างต่าง ๆ
๖.๕ กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(๑) การอัด การสกัดเอาน้ํามันจากพืช
(๒) การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ
(๓) การผลิตแป้งมันสําปะหลัง แป้งสาคูหรือแป้งอื่น ๆ ในทํานองเดียวกันด้วยเครื่องจักร
(๔) การสีข้าวด้วยเครื่องจักร
(๕) การผลิตยาสูบ
(๖) การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร รวมถึงการเกี่ยวข้าว
ด้วยรถหรือเครื่องยนต์อื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๗) การผลิต การสะสมปุ๋ย
(๘) การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร
(๙) การตาก การสะสมหรือการขนถ่ายมันสําปะหลัง
๖.๖ กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่
(๑) การผลิตโลหะเป็นภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ
(๒) การหลอม การหล่อ การถลุงแร่หรือโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการใน ๖.๖ (๑)
(๓) การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด การอัดโลหะ
ด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซหรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการใน ๖.๖ (๑)
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(๔) การเคลือบ การชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอื่นใด
ยกเว้นกิจการใน ๖.๖ (๑)
(๕) การขัด การล้า งโลหะด้ว ยเครื่อ งจัก ร สารเคมี หรือ วิธีอื่น ใด ยกเว้น กิจ การใน
๖.๖ (๑)
(๖) การทําเหมืองแร่ การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการล้างแร่
๖.๗ กิจการเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๑) การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกันสนิมยานยนต์
(๒) การตั้ ง ศู น ย์ ถ่ ว งล้ อ การซ่ อ ม การปรั บ แต่ ง ระบบปรั บ อากาศหรื อ อุ ป กรณ์ ที่ เ ป็ น
ส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๓) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลซึ่งมีไว้บริการ หรือ
จําหน่ายและในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซ่อมหรือ ปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
ดังกล่าวด้วย
(๔) การล้าง การอัดฉีดยานยนต์
(๕) การผลิต การซ่อม การอัดแบตเตอรี่
(๖) การปะ การเชื่อมยาง
(๗) การอัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์
๖.๘ กิจการที่เกี่ยวกับไม้
(๑) การผลิตไม้ขีดไฟ
(๒) การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดร่อง การทําคิ้ว หรือการตัดไม้
ด้วยเครื่องจักร
(๓) การประดิษฐ์ไม้ หวาย เป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร หรือการพ่น การทาสารเคลือบเงาสี
หรือการแต่งสําเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย
(๔) การอบไม้
(๕) การผลิตธูปด้วยเครื่องจักร
(๖) การประดิษฐ์สิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียนด้วยกระดาษ
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(๗) การผลิตกระดาษต่าง ๆ
(๘) การเผาถ่าน หรือการสะสมถ่าน
๖.๙ กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(๑) กิจการสปาเพื่อสุขภาพ เว้น แต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถานพยาบาล
(๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด เว้นแต่เป็นการให้บริการใน ๖.๙ (๑) หรือ
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(๓) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการให้บริการใน
๖.๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(๔) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
(๕) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่น
ในทํานองเดียวกัน
(๖) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
(๗) การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ หรือ
การแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๘) การประกอบกิ จ การสระว่ า ยน้ํ า หรื อ กิ จ การอื่ น ๆ ในทํ า นองเดี ย วกั น เว้ น แต่
เป็นการให้บริการใน ๖.๙ (๑)
(๙) การจัดให้มีการเล่นสเกต โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ หรือการเล่นอื่นในทํานอง
เดียวกัน
(๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบกิจการวิชาชีพเวชกรรม
(๑๑) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนัก โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ
ให้อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ การบริหารร่างกาย หรือโดยวิธีอื่นใด เว้นแต่เป็นการให้บริการใน
๖.๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(๑๒) การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม
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(๑๓) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
(๑๔) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์
และสิ่งแวดล้อม
(๑๕) การสักผิวหนัง การเจาะหูหรืออวัยวะอื่น
(๑๖) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน
(๑๗) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
๖.๑๐ กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(๑) การปั่นด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือการทอผ้าด้วยกี่กระตุก
ตั้งแต่ ๕ กี่ขึ้นไป
(๒) การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย หรือนุ่น
(๓) การปั่นฝ้ายหรือนุ่นด้วยเครื่องจักร
(๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร
(๕) การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรตั้งแต่ ๕ เครื่องขึ้นไป
(๖) การพิมพ์ผ้า หรือการพิมพ์บนสิ่งทออื่น ๆ
(๗) การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร
(๘) การย้อม การกัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่น ๆ
๖.๑๑ กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา
(๒) การระเบิด การโม่ การป่นหินด้วยเครื่องจักร
(๓) การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๔) การสะสม การผสมซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจกหรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๖) การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่าง ๆ
(๗) การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน
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(๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม เช่น ผ้าเบรก
ผ้าคลัตช์ กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝ้าเพดาน ท่อน้ํา เป็นต้น
(๙) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว
(๑๐) การผลิตกระดาษทราย
(๑๑) การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว
๖.๑๒ กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี
(๑) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดส์ หรือสารตัวทํา
ละลาย
(๒) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊าซ
(๓) การผลิต การกลั่น การสะสม การขนส่งน้ํามันปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ต่าง ๆ
(๔) การผลิต การสะสม การขนส่งถ่านหิน ถ่านโค้ก
(๕) การพ่นสี ยกเว้นกิจการใน ๖.๗ (๑)
(๖) การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์
หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๗) การโม่ การบดชัน
(๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี
(๙) การผลิต การล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์
(๑๐) การเคลื อ บ การชุ บ วั ต ถุ ด้ ว ยพลาสติ ก เซลลู ล อยด์ เบเกอร์ ไ ลท์ หรื อ วั ต ถุ
ที่คล้ายคลึง
(๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑๒) การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง
(๑๓) การผลิตน้ําแข็งแห้ง
(๑๔) การผลิต การสะสม การขนส่งดอกไม้เพลิงหรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบใน
การผลิตดอกไม้เพลิง
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(๑๕) การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา
(๑๖) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค
(๑๗) การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว
๖.๑๓ กิจการอื่น ๆ
(๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร
(๒) การผลิ ต การซ่ อ มเครื่ อ งอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เครื่ อ งไฟฟ้ า อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
อุปกรณ์ไฟฟ้า
(๓) การผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๔) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียวหรือการถ่ายเอกสาร
(๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้
(๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า
(๗) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว
(๘) การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ
ข้อ ๗ สถานประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามข้อบัญญัตินี้ ที่ตั้งอยู่ในเขตที่กฎหมาย
ว่าด้วยการผังเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ หรือสถานประกอบกิจการใด
ที่เข้าข่ายเป็นโรงงาน หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การนั้นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย แล้วแต่กรณี
หมวด ๒
สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล
ข้อ ๘ สถานประกอบกิจการต้องตั้งห่างจากชุมชน วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงเรียน
สถาบั น การศึ ก ษา โรงพยาบาล หรื อ สถานที่ อื่ น ๆ ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงานและกฎหมายอื่ น
ที่เกี่ยวข้อง
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กรณีสถานประกอบกิจการที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน จะต้องมีอยู่ห่างจากชุมชน วัด ศาสนสถาน
โบราณสถาน โรงเรียน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่ราชการ ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ เมตร
ทั้งนี้ เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพอนามัยหรือการก่อเหตุรําคาญของประชาชน
ข้อ ๙ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องเป็นอาคารที่มีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได้
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง มีแสงสว่างเพียงพอ และมีป้ายหรือเครื่องหมายแสดง
ชัดเจน โดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง
(๒) ต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๓) ต้องมีห้องน้ําและห้องส้วมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อ ยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ
เป็นประจําทุกวัน
ข้อ ๑๐ สถานประกอบกิ จ การที่ ค นงานอาจเปรอะเปื้ อ นจากสารเคมี วั ต ถุ อั น ตรายหรื อ
สิ่งอื่นใดอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องจัดให้มีที่อาบน้ําฉุกเฉิน ที่ล้างตาฉุกเฉิน ตามความจําเป็นและ
เหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๑ สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ รวบรวม หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ ดังนี้
(๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย
รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยู่เสมอ
(๒) ในกรณี ที่ มี ก ารกํ า จั ด เอง ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากเจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น และ
ต้องดําเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติว่าด้วยการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
(๓) กรณี ที่ มี มู ล ฝอยที่ ป นเปื้ อ นสารพิ ษ หรื อ วั ต ถุ อั น ตรายหรื อ สิ่ ง อื่ น ใดที่ อ าจเป็ น อั น ตราย
ต่อสุขภาพหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จะต้องดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๒ สถานประกอบกิ จการต้อ งมีการป้องกั นและกําจั ดแมลงและสัตว์ ที่เป็ น พาหะของ
โรคติดต่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
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ข้อ ๑๓ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้สําหรับการประกอบอาหาร
การปรุงอาหาร การสะสมอาหารสําหรับคนงาน ต้องมีการดําเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติว่าด้วย
สถานจําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
ข้อ ๑๔ สถานประกอบกิ จ การต้ อ งจั ด วางสิ่ ง ของให้ เ ป็ น ระเบี ย บ เรี ย บร้ อ ย ปลอดภั ย
เป็นสัดส่วน และต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอ
หมวด ๓
การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ข้อ ๑๕ สถานประกอบกิ จ การต้ อ งมี ม าตรการความปลอดภั ย ในการทํ า งานและปฏิ บั ติ
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๖ สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการป้องกันเพื่อความปลอดภัย ดังนี้
(๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้และเครื่องดับเพลิง ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอย่างน้อยหกเดือน
ต่อครั้ง และมีการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการกําหนดหรือยอมรับให้แก่
คนงานไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น
(๒) กรณีที่มีวัตถุอันตราย ต้องมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตรายหรือสิ่งของ
ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง
หมวด ๔
การควบคุมของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ
ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ
ข้อ ๑๗ สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เ กิดมลพิษทางเสียงหรื อ
ความสั่ น สะเทื อ น มลพิ ษ ทางอากาศ มลพิ ษ ทางน้ํ า ของเสี ย อั น ตราย หรื อ มี ก ารใช้ ส ารเคมี ห รื อ
วัตถุอันตราย จะต้องดําเนินการควบคุมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรําคาญหรือเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพของคนงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง
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หมวด ๕
ใบอนุญาต
ข้อ ๑๘ เมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนิน
กิ จ การตามที่ ต้ อ งมี ก ารควบคุ ม ตามข้ อ ๖ ในลั ก ษณะที่ เ ป็ น การค้ า เว้ น แต่ จ ะได้ รั บ ใบอนุ ญ าต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ในการออกใบอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาต
ปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไว้โดยทั่วไปในข้อบัญญัตินี้ก็ได้
ใบอนุญาตให้ใช้ได้สําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แห่งเดียว
ข้อ ๑๙ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ ๖ ในลักษณะที่เป็น
การค้ า จะต้ อ งยื่ น คํ า ขอรั บ ใบอนุ ญ าตตามแบบที่ กํ า หนดไว้ ท้ า ยข้ อ บั ญ ญั ติ นี้ พร้ อ มกั บ เอกสาร
และหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) บัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ พร้อมสําเนา
(๒) ทะเบียนบ้าน พร้อมสําเนา
(๓) รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๒ รูป
ข้อ ๒๐ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ญ ญั ติ นี้ ให้ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น
และเจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) มี ห นั ง สื อ เรี ย กบุ ค คลใด ๆ มาให้ ถ้ อ ยคํ า หรื อ ข้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ คํ า ชี้ แ จง
เป็นหนังสือ หรือให้ส่งเอกสารหลักฐานอื่นใดเพื่อตรวจสอบ หรือประกอบการพิจารณา
(๒) เข้าไปในอาคาร หรือสถานที่ใด ๆ ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก หรือ
ในเวลาทํ า การ เพื่ อ ตรวจสอบหรื อ ควบคุ ม ให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ญ ญั ตินี้ ในการนี้ ใ ห้ มี อํ า นาจสอบถาม
ข้อเท็จจริง หรือเรียกหนังสือ หรือหลักฐานจากเจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารสถานที่นั้น
(๓) ยึด หรืออายัดสิ่งของใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน
เพื่อประโยชน์ในการดําเนินคดี หรือเพื่อนําไปทําลายในกรณีที่จําเป็น
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ข้อ ๒๑ ผู้ได้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร
ให้ถือว่าสละสิทธิ์
ข้อ ๒๒ เมื่อได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์
ตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร หรื อ เงื่ อ นไขที่ กํ า หนดไว้ ใ นข้ อ บั ญ ญั ติ นี้ ให้ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น รวบรวม
ความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์
ในคราวเดีย วกัน และในกรณีจํ าเป็น ที่จ ะต้อ งส่ งคื นคํ าขอแก่ ผู้ข ออนุญ าต ก็ ให้ ส่ง คืนคํ าขอพร้อ มทั้ ง
แจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคําขอ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือ มีหนังสือแจ้งคํา สั่งไม่อ นุญาตพร้อมด้วยเหตุผ ล
ให้ ผู้ ข ออนุ ญ าตทราบภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ได้ รั บ คํ า ขอ ซึ่ ง มี ร ายละเอี ย ดถู ก ต้ อ งหรื อ ครบถ้ ว น
ตามที่กําหนดในข้อบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจาํ เป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาต
ได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลา
ตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๓ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลภารแอ่นเท่านั้น
การขอต่อ อายุ ใบอนุ ญ าตจะต้ อ งยื่น คํ าขอก่ อ นใบอนุ ญ าตสิ้น อายุ เมื่ อ ได้ ยื่น คํ าขอพร้ อ มกั บ
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
ข้อ ๒๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่ าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้
ท้ า ยข้ อ บั ญ ญั ติ นี้ ใ นวั น ที่ ม ารั บ ใบอนุ ญ าตสํ า หรั บ กรณี ที่ เ ป็ น การขอรั บ ใบอนุ ญ าตครั้ ง แรก
หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุสําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น
ถ้ า มิ ไ ด้ เ สี ย ค่ า ธรรมเนี ย มภายในเวลาที่ กํ า หนด ให้ ชํ า ระค่ า ปรั บ เพิ่ ม ขึ้ น อี ก ร้ อ ยละยี่ สิ บ ของจํ า นวน
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ค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนด
การเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง ค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจํานวน
ข้อ ๒๕ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลภารแอ่น
ข้อ ๒๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ ๒๗ ในกรณี ที่ ใ บอนุ ญ าตสู ญ หาย ถู ก ทํ า ลาย หรื อ ชํ า รุ ด ในสาระที่ สํ า คั ญ ให้ ผู้ ไ ด้ รั บ
ใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย
หรือชํารุด ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจ้งความ
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต
นําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้อ ๒๘ ในกรณี ที่ ป รากฏว่ า ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตไม่ ป ฏิ บั ติ ห รื อ ปฏิ บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งตามบท
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ อ อกตามพระราชบั ญ ญั ติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้
เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้
ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
ข้อ ๒๙ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น มี อํ า นาจออกคํ า สั่ ง เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าต เมื่ อ ปรากฏว่ า ผู้ รั บ
ใบอนุญาต

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๑๕๑ ง

หน้า ๒๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘

(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(๒) ต้ อ งคํ า พิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ว่ า ได้ ก ระทํ า ความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข
พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไข
ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้
และการไม่ ป ฏิ บั ติ ห รื อ ปฏิ บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งนั้ น ก่ อ ให้ เ กิ ด อั น ตรายอย่ า งร้ า ยแรงต่ อ สุ ข ภาพของประชาชน
หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ข้อ ๓๐ คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว ให้ส่งคําสั่ง
โดยทางไปรษณี ย์ ต อบรั บ หรื อ ให้ ปิ ด คํ า สั่ ง นั้ น ไว้ ใ นที่ เ ปิ ด เผย เห็ น ได้ ง่ า ย ณ ภู มิ ลํ า เนาหรื อ สํ า นั ก
ทําการงานของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คําสั่งไปถึง
หรือวันปิดคําสั่ง แล้วแต่กรณี
ข้อ ๓๑ ผู้ ถู ก สั่ ง เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตจะขอรั บ ใบอนุ ญ าตสํ า หรั บ การประกอบกิ จ การที่ ถู ก
เพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
หมวด ๖
บทกําหนดโทษ
ข้อ ๓๒ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
สุพิน ปาละโค
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลภารแอ่น

(๑)
บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลภารแอน
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2557

ลําดับ
1

2

ประเภทกิจการ

กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว
1.1 การเลี้ยงสัตวบก สัตวปก สัตวเลื้อยคลานหรือแมลง
(1) การเลี้ยงมา โค กระบือ สุกร
ก. ตั้งแต 6 - 10 ตัว
ข. ตั้งแต 11 - 15 ตัว
ค. ตั้งแต 16 ตัวขึ้นไป
(2) การเลี้ยงหาน เปด ไก
ก. ตั้งแต 11 - 50 ตัว
ข. ตั้งแต 51 - 100 ตัว
ค. ตั้งแต 101 ตัวขึ้นไป
(3) การเลี้ยงสัตวน้ํา
ก. ไมเกิน 1,500 ตารางเมตร
ข. มากกวา 1,500 ตารางเมตร แตไมเกิน 3,000 ตารางเมตร
ค. มากกวา 3,000 ตารางเมตรขึ้นไป
(4) การเลี้ยงสัตวเลื้อยคลาน หรือแมลง
ก. ไมเกิน 300 ตารางเมตร
ข. มากกวา 300 ตารางเมตร
1.2 การเลี้ยงสัตวเพื่อรีดเอานม
ก. ตั้งแต 1 - 2๐ ตัว
ข. ตั้งแต 21 - 40 ตัว
ค. ตั้งแต 41 ตัวขึ้นไป
1.3 การประกอบกิจการเลี้ยงสัตว การรวบรวมสัตว หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ
ทํานองเดียวกัน เพื่อใหประชาชนเขาชมหรือเพื่อประโยชนของกิจการนั้น
ทั้งนี้ จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออม หรือไมก็
ตาม
กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ
2.1 การฆาสัตว ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด
และการฆาเพื่อบริโภคในครัวเรือน
ก. โดยไมใชเครื่องจักร

อัตรา
คาธรรมเนียม
ใบอนุญาต
ฉบับละ (บาท/ป)

50
100
200
50
100
200
100
200
500
100
200
100
200
300
1,000

300

(๒)
ลําดับ

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

2.7

2.8
3

3.1
3.2

3.3

3.4
3.5

ประเภทกิจการ
ข. โดยใชเครื่องจักร
การฟอกหนังสัตว ขนสัตว การสะสมหนังสัตว ขนสัตวที่ยังมิไดฟอก
การสะสมเขาสัตว กระดูกสัตวที่ยังมิไดแปรรูป
การเคี่ยวหนังสัตว เอ็นสัตว ไขสัตว
การตม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุง ยกเวนในสถานที่
จําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด
การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว เขา
สัตว หนังสัตว ขนสัตว หรือสวนอื่น ๆ ของสัตว
ก. โดยใชเครื่องจักร
การผลิต การโม การปน การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือการ
กระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช เพื่อเปน
อาหารสัตว
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
ข. โดยใชเครื่องจักร
การสะสมหรือการลางครั่ง
กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม
การผลิตเนย เนยเทียม
การผลิตกะป น้ําพริกแกง น้ําพริกเผา น้ําปลา น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา เตาเจี้ยว
ซีอUิ้ ว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
ข. โดยใชเครื่องจักร
การผลิต การหมัก การสะสมปลารา ปลาเจา กุงเจา ยกเวนการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
ข. โดยใชเครื่องจักร
การตากเนื้อสัตว การผลิตเนื้อสัตวเค็ม การเคี่ยวมันกุง ยกเวนการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน
การนึ่ง การตม การเคี่ยวการตาก หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว พืช
ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด และการผลิต
เพื่อบริโภคในครัวเรือน

อัตรา
คาธรรมเนียม
ใบอนุญาต
ฉบับละ (บาท/ป)

500
500
500
500
500

500

300
500
500
500
200
500

200
500
300
300

(๓)
ลําดับ
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3.6 การเคี่ยวน้ํามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไสกรอก หมูตั้ง ยกเวนในสถานที่
จําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน
3.7 การผลิตเสนหมี่ ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู วุนเสน เกี้ยมอี๋
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
ข. โดยใชเครื่องจักร
3.8 การผลิตแบะแซ
3.9 การผลิตอาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
ข. โดยใชเครื่องจักร
3.10 การประกอบกิจการทําขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ
3.11 การแกะ การลางสัตวน้ํา ที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น ยกเวนการผลิต
เพื่อบริโภคในครัวเรือน
3.12 การผลิตน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําถั่วเหลือง เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ บรรจุ
กระปอง ขวดหรือภาชนะอื่นใด ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
ข. โดยใชเครื่องจักร
3.13 การผลิต การแบงบรรจุน้ําตาล
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
ข. โดยใชเครื่องจักร
3.14 การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว
3.15 การผลิต การแบงบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร น้ําสมสายชู
(1) การผลิต การแบงบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
ข. โดยใชเครื่องจักร
(2) การผลิต การแบงบรรจุน้ําสมสายชู
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
ข. โดยใชเครื่องจักร
3.16 การคั่วกาแฟ
ก. การคั่วกาแฟ เพื่อการขายปลีก
ข. การคั่วกาแฟ เพื่อการขายสง
3.17 การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร

อัตรา
คาธรรมเนียม
ใบอนุญาต
ฉบับละ (บาท/ป)

500

300
500
1,000
500
1,000
300
500

500
1,000
300
2,000
500

500
1,000
300
500
200
1,000
1,000

(๔)
ลําดับ

ประเภทกิจการ

3.18 การผลิตผงชูรส
3.19 การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค
3.20 การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม หรือพืชอยางอื่น ยกเวนการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน
ก. เพื่อการขายปลีก
ข. เพื่อการขายสง
3.21 การผลิต การบรรจุใบชาแหง ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
ข. โดยใชเครื่องจักร
3.22 การผลิตไอศกรีม ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
ข. โดยใชเครื่องจักร
3.23 การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
ข. โดยใชเครื่องจักร
3.24 การประกอบกิจการหองเย็น แชแข็งอาหาร
3.25 การผลิตน้ําแข็ง ยกเวนการผลิตเพื่อใชในสถานที่จําหนายอาหาร และเพื่อการ
บริโภคในครัวเรือน
3.26 การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต 5 แรงมาขึ้นไป
4
ผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง
ผลิตภัณฑชําระลาง
4.1 การผลิต การโม การบด การผสม การบรรจุยาดวยเครื่องจักร
4.2 การผลิต การบรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอางตาง ๆ
4.3 การผลิตสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี
4.4 การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป
4.5 การผลิตสบู ผงซักฟอก ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ
5
กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
5.1 การอัด การสกัดเอาน้ํามันจากพืช
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
ข. โดยใชเครื่องจักร
5.2 การลาง การอบ การรม การสะสมยางดิบ

อัตรา
คาธรรมเนียม
ใบอนุญาต
ฉบับละ (บาท/ป)

2,000
1,000

100
300
300
1,000
300
1,000
300
1,000
2,000
2,000
500

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

100
300
500

(๕)
ลําดับ

ประเภทกิจการ

5.3 การผลิตแปงมันสําปะหลัง แปงสาคูหรือแปงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกันดวย
เครื่องจักร
5.4 การสีขาวดวยเครื่องจักร
ก. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังรวมกันไมเกิน 10 แรงมา
ข. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังรวมกันเกิน 10 แรงมาแตไมเกิน 20 แรงมา
ค. โดยใชเครื่องจักรมีกําลังรวมกันเกิน 20 แรงมาขึ้นไป
5.5 การผลิตยาสูบ
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
ข. โดยใชเครื่องจักร
5.6 การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดขาวดวยเครื่องจักร รวมถึงการ
เกี่ยวขาวดวยรถหรือเครื่องยนตอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
ก.โดยใชเครื่องจักรมีกําลังรวมกันไมเกิน 5 แรงมา
ข.โดยใชเครื่องจักรมีกําลังรวมกันเกิน 5 แรงมาแตไมเกิน 10 แรงมา
ค.โดยใชเครื่องจักรมีกําลังรวมกันเกิน 10 แรงมาขึ้นไป
5.7 การผลิต การสะสมปุย
ก. การผลิตปุย
ข. การสะสมปุย
5.8 การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร
5.9 การตาก การสะสมหรือขนถายมันสําปะหลัง
6
กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร
6.1 การผลิตโลหะเปนภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ
6.2 การหลอม การหลอ การถลุง แรหรือโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการใน 6.1
6.3 การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด การอัดโลหะ
ดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา
6.4 การเคลือบ การชุบโลหะดวยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะ
อื่นใด ยกเวนกิจการใน 6.1
6.5 การขัด การลางโลหะดวยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอื่นใด ยกเวนกิจการใน
6.1
6.6 การทําเหมืองแร การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการลางแร
7
กิจการเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล
7.1 การตอ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพนสี การพนสารกันสนิมยาน
ยนต

อัตรา
คาธรรมเนียม
ใบอนุญาต
ฉบับละ (บาท/ป)

2,000

300
500
1,000
100
500

300
500
1,000
1,000
300
1,000
1,000
1,000
500
1,000
1,000
1,000
10,000
1,000

(๖)
ลําดับ

ประเภทกิจการ

7.2 การตั้งศูนยถวงลอ การซอม การปรับแตง ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณที่
เปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
ก. การตั้งศูนยถวงลอ
ข. การซอมรถจักรยานยนต
ค. การซอมรถยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล
7.3 การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกลซึ่งมีไวบริการ
หรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต
เครื่องจักร หรือเครื่องกลดังกลาวดวย
7.4 การลาง การอัดฉีดยานยนต
7.5 การผลิต การซอม การอัดแบตเตอรี่
7.6 การปะ การเชื่อมยาง
ก. รถจักรยาน หรือรถจักรยานต
ข. รถยนตตั้งแตสี่ลอขึ้นไป
7.7 การอัดผาเบรก ผาคลัตช
8
กิจการที่เกี่ยวกับไม
8.1 การผลิตไมขีดไฟ
8.2 การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดรอง การทําคิ้ว หรือการ
ตัดไมดวยเครื่องจักร
8.3 การประดิษฐไม หวาย เปนสิ่งของดวยเครื่องจักร หรือการพน การทาสาร
เคลือบเงาสี หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย
8.4 การอบไม
8.5 การผลิตธูป ดวยเครื่องจักร
8.6 การประดิษฐสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียนดวยกระดาษ
8.7 การผลิตกระดาษตาง ๆ
8.8 การเผาถาน หรือการสะสมถาน
ก. การเผาถาน
ข. การสะสม
9
กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
9.1 กิจการสปาเพื่อสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาลตาม
กฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
9.2 การประกอบกิจการอาบ อบ นวด เวนแตเปนการใหบริการใน 9.1 หรือใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล

อัตรา
คาธรรมเนียม
ใบอนุญาต
ฉบับละ (บาท/ป)

300
300
500
2,000

500
1,000
100
500
1,000
1,000
1,000
500
2,000
1,000
300
2,000
300
50
2,000
2,000

(๗)
ลําดับ

ประเภทกิจการ

9.3 การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแตเปนการ
ใหบริการใน 9.1 หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
9.4 การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
ก. มีหองพักไมเกิน 20 หอง
ข. มีหองพักตั้งแต 21 - 40 หอง
ค. มีหองพักตั้งแต 40 หองขึ้นไป
9.5 การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หองแบงเชา หรือกิจการ
อื่นในทํานองเดียวกัน
ก. มีหองพักไมเกิน 20 หอง
ข. มีหองพักตั้งแต 21 - 40 หอง
ค. มีหองพักตั้งแต 40 หองขึ้นไป
9.6 การประกอบกิจการโรงมหรสพ
9.7 การจัดใหมีการแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ หรือ
การแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
9.8 การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน เวนแต
เปนการใหบริการใน 9.1
9.9 การจัดใหมีการเลนสเก็ต โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ หรือการเลนอื่นใน
ทํานองเดียวกัน
9.10 การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม เวนแตกิจการที่อยูในบังคับตาม
กฎหมายวาดวยการประกอบกิจการวิชาชีพเวชกรรม
9.11 การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก โดยวิธีการควบคุมทาง
โภชนาการ ใหอาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ การบริหารรางกาย หรือโดยวิธี
อื่นใด เวนแตเปนการใหบริการใน 9.1 หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวา
ดวยสถานพยาบาล
9.12 การประกอบกิจการสวนสนุก ตูเกม
ก. สวนสนุก
ข. ตูเกม ตูละ
9.13 การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสนามฝกซอมกอลฟ
9.14 การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข
วิทยาศาสตร และสิ่งแวดลอม
9.15 การสักผิวหนัง การเจาะหูหรืออวัยวะอื่น
9.16 การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บาน

อัตรา
คาธรรมเนียม
ใบอนุญาต
ฉบับละ (บาท/ป)

1,000

1,000
2,000
3,000

500
1,000
1,500
2,000
300
1,000
500
300
1,000

1,000
200
2,000
1,000
500
500

(๘)
ลําดับ

ประเภทกิจการ

9.17 การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บาน
10
กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
10.1 การปนดาย การกรอดาย การทอผาดวยเครื่องจักร หรือการทอผาดวยกี่
กระตุกตั้งแต 5 กี่ขึ้นไป
10.2 การสะสมปอ ปาน ฝาย หรือนุน
10.3 การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร
10.4 การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร
10.5 การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต 5 เครื่องขึ้นไป
10.6 การพิมพผา หรือการพิมพบนสิ่งทออื่น ๆ
10.7 การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร
10.8 การยอม การกัดสีผาหรือสิ่งทออื่น ๆ
11
กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
11.1 การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
ข. โดยใชเครื่องจักร
11.2 การระเบิด การโม การปนหินดวยเครื่องจักร
11.3 การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
11.4 การสะสม การผสมซีเมนต หิน ทราย หรือวัตถุที่คลายคลึง
11.5 การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจกหรือวัตถุที่คลายคลึง
ก. จักรเจียระไน ตัวละ
11.6 การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตาง ๆ
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
ข. โดยใชเครื่องจักร
11.7 การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน
11.8 การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม เชน ผา
เบรก ผาคลัตช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝาเพดาน ทอน้ํา เปนตน
11.9 การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว
11.10 การผลิตกระดาษทราย
11.11 การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว
12
กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลี่ยม ถานหิน สารเคมี
12.1 การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกรด ดาง สารออกซิไดส หรือสารตัว
ทําละลาย

อัตรา
คาธรรมเนียม
ใบอนุญาต
ฉบับละ (บาท/ป)

500

300
300
500
500
500
500
300
300

200
1,000
5,000
2,000
500
300
300
1,000
2,000
3,000
2,000
2,000
2,000
2,000

(๙)
ลําดับ

ประเภทกิจการ

12.2 การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกาซ
ก. การผลิต การบรรจุ
ข. การสะสม
ค. การขนสง
12.3 การผลิต การกลั่น การสะสม การขนสงน้ํามันปโตรเลี่ยมหรือผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมตาง ๆ
ก. การผลิต การกลั่น
ข. การสะสม
ค. การขนสง
12.4 การผลิต การสะสม การขนสงถานหิน ถานโคก
ก. การผลิต
ข. การสะสม
ค. การขนสง
12.5 การพนสี ยกเวนกิจการใน 7.1
12.6 การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด
เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
12.7 การโม การบดชัน
12.8 การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี
12.9 การผลิต การลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร
ก. การผลิต ฟลมรูปถายหรือพิลมภาพยนต
ข. การลาง ฟลมรูปถายหรือพิลมภาพยนต
12.10 การเคลือบ การชุบ วัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่
คลายคลึง
12.11 การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลทหรือวัตถุที่คลายคลึง
12.12 การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง
12.13 การผลิตน้ําแข็งแหง
12.14 การผลิต การสะสม การขนสงดอกไมเพลิงหรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ
ในการผลิตดอกไมเพลิง
12.15 การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา
12.16 การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค
12.17 การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว
13
กิจการอื่น ๆ

อัตรา
คาธรรมเนียม
ใบอนุญาต
ฉบับละ (บาท/ป)

10,000
2,000
2,000

10,000
2,000
2,000
10,000
2,000
2,000
1,000
1,000
2,000
2,000
3,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
2,000
2,000
1,000
1,000

( ๑๐ )
ลําดับ

ประเภทกิจการ

13.1 การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร
13.2 การผลิต การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส
อุปกรณไฟฟา
ก. การผลิต
ข. การซอม
13.3 การผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถุที่คลายคลึง
13.4 การพิมพแบบ พิมพเขียวหรือการถายเอกสาร
13.5 การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช
13.6 การประกอบกิจการโกดังสินคา
ก. ไมเกิน 500 ตารางเมตร
ข. มากกวา 500 ตารางเมตร แตไมเกิน 1,000 ตารางเมตร
ค. มากกวา 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป
13.7 การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว
13.8 การพิมพสีลงบนวัตถุที่มิใชสิ่งทอ

อัตรา
คาธรรมเนียม
ใบอนุญาต
ฉบับละ (บาท/ป)

1,000

3,000
300
1,000
500
300
1,000
1,500
2,000
1,000
300

แบบ กอ. ๑

(๑ )
คําขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

เลขที่รับ……………/……...

เขียนที่…………………………………………........
วันที่……….. เดือน ………………………พ.ศ. …………………..
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………………..………………..อายุ……………….ป
สัญชาติ…………………เลขประจําตัวประชาชนเลขที่……………………………………………………บานเลขที่………………..
หมู……………. ตรอก/ซอย………………………………..ถนน………………………………….แขวง/ตําบล…………………………
เขต/อําเภอ……………………………………จังหวัด………………………………………………โทรศัพท………………………………
๑. ชื่อสถานประกอบการ……………………………………………………………………………………………………………
ประกอบกิจการประเภท……………………………………………….ลําดับที่………………กําลังเครื่องจักร……….…….แรงมา
จํานวนคนงาน………………………..คน
๒. สถานประกอบการตั้งอยูเลขที่………………….ตรอก/ซอย……………………………ถนน………………………..
ตําบล……………..………….อําเภอ……………..…………จังหวัด……………..…………………โทรศัพท…………………………….
โทรสาร………………………………….อาคารประกอบการมีเนื้อที่…………………………………ตารางเมตร
อาคารประกอบการ ( ) มีอยูเดิม ( ) กอสรางใหม
ลักษณะของอาคารประกอบการ…………………………… (เปนไม หองแถว ตึกแถว หรือคอนกรีตเสริมเหล็กฯลฯ)
ไดรับใบอนุญาตปลูกสรางอาคารประเภท………………………………………….การพักคางของผูปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ ( ) มี ( ) ไมมี สถานประกอบการอยูใกลเคียงกับ………………………………………………………………….
บริเวณสถานประกอบการมีเขตติดตอ ดานเหนือ……………………………………………………………………………………..
ดานใต………………………………………………………………………………………….
ดานตะวันออก………………………………………………………………………………
ดานตะวันตก………………………………………………………………………………..
๓. ทํางานปกติตั้งแตเวลา……………………น. ถึงเวลา……………………….น. รวมวันละ………….………ชั่วโมง
มี………………..กะ วันหยุดงานประจําสัปดาห…………………………………………………………………………………………….
๔.จํานวนและระดับผูซึ่งทํางานในสถานที่ประกอบการ
๔.๑ เจาหนาที่บริหารและวิชาการ…………………………………คน
๔.๒ คนงานชาย………………….คน คนงานหญิง…………………คน
๔.๓ ผูชํานาญการจากตางประเทศ…………………………………คน

(๒ )
๔.๔ ชางเทคนิคและชางฝมือจากตางประเทศ…………………คน
รวม………………………….คน
๕. การผลิต
๕.๑ ชื่อ ปริมาณการใชและแหลงที่มาของวัตถุดิบ
ลําดับ

ชื่อวัตถุดิบ

ปริมาณการใชตอป

แหลงที่มา (ระบุบริษัท)

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๕.๒ ชื่อผลิตภัณฑ ปริมาณการผลิต และการจําหนาย
ลําดับ

ชื่อผลิตภัณฑ

ปริมาณการผลิตตอป

สถานที่จําหนาย

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๕.๓ วัตถุผลพลอยได (ถามี)
ลําดับ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

วัตถุผลพลอยได

ปริมาณที่ไดตอป

(๓ )
๕.๔ มลพิษที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต (น้ําเสีย / กากของเสีย / มลพิษทางอากาศ)
(ระบุชื่อและปริมาณ)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๖. การควบคุมมลพิษกอนปลอยออกสูภายนอก (การบําบัดหรือปรับปรุงคุณภาพน้ําเสีย / กากของเสีย /
มลพิษทางอากาศ)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๗. อุปกรณ / เครื่องมือ / เครื่องจักร ที่ใชในการประกอบการไดแก (ระบุชนิด ขนาด จํานวน)
ลําดับ

ชื่อ (อุปกรณ / เครื่องมือ / เครื่องจักร)

ขนาด

จํานวน

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๘. มาตรการปองกันอันตรายสําหรับผูปฏิบัติงาน / คนงาน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(๔ )
๙. แผนที่สังเขป แสดงสถานที่ตั้งของสถานประกอบการ

๑๐. แผนที่แสดงพื้นที่ประกอบการ ที่ตั้งของเครื่องจักร และสถานที่พักของผูปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ (ถามี)

(๕ )
กระบวนการผลิต

๑๑. รายละเอียดกระบวนการผลิตของสถานประกอบการ พรอมแสดงผังภาพรวมของ

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

ผูถือใบอนุญาต)

๑๒. หลักฐานที่นํามาประกอบการพิจารณาคําขออนุญาต
(๑) บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของเจาของกิจการ (ผูประกอบ /

(๒) บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูจัดการ
(๓) สําเนาทะเบียนบานของบานที่ใชเปนที่ตั้งของสถานประกอบการ
(๔) กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล ใหนําสําเนารับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล พรอมแสดงบัตรประจําตัวของผูแทนนิติบุคคล
(๕) หลักฐานแสดงวาอาคารที่ใชเปนสถานประกอบการสามารถใชประกอบกิจการ
นั้นไดโดยถูกตองตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
(๖) กรณีเจาของไมสามารถยื่นคําขอดวยตนเองได ใหผูรับมอบอํานาจนําหนังสือมอบ
อํานาจมาแสดง
(๗) อื่น ๆ (ระบุ) …………………………………………………..................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ………………………………………………….ผูขอรับใบอนุญาต
(………………………………………………….)
ชื่อผู้ยื่นคําขอ……………………………..……….…
ชื่อเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับคําขอ………..…………….………..
วันที่………เดือน………………....พ.ศ. ……..........

(๑ )

แบบ กอ. ๒

ใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
เลมที่………………….เลขที่…………………….พ.ศ. …………………..
อนุญาตให ( ) บุคคลธรรมดา ( ) นิติบุคคล ชื่อ………………………………………………………อายุ……........ป
สัญชาติ……………………..เลขประจําตัวประชาชนเลขที่……………….…………………..สํานักงาน/บานเลขที่…………….
ตรอก/ซอย…………………………….ถนน………………………………..หมูที่………………..แขวง/ตําบล………………………….
อําเภอ……………………………...จังหวัด…………………………..โทรศัพท……………………………โทรสาร………………………
ขอ ๑ ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภท………………………..……………ลําดับที่……….……
คาธรรมเนียม…………..……..บาท ใบเสร็จรับเงินเลมที่…………...เลขที่…………….วันที่………เดือน………………….……
พ.ศ. ………………………… โดยใชชื่อสถานประกอบการวา…………………………………………………………………..………..
พื้นที่ประกอบการ……………………….ตารางเมตร กําลังเครื่องจักร…………..….แรงมา จํานวนคนงาน…….……...คน
ตั้งอยู ณ เลขที่……………..หมูที่………ตรอก/ซอย………………………..ถนน……………………..ตําบล………………………..
อําเภอ………………………………..จังหวัด………..…………………โทรศัพท………….…………….โทรสาร…………..……………
ขอ ๒ ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเฉพาะ ดังตอไปนี้
(๑) …………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(๒) …………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันที่…………………เดือน………………………………….พ.ศ. ………………………..
ออกให ณ วันที่…………………เดือน………………………………….พ.ศ. ………………………..

(ลายมือชื่อ)……………………………………………….
(……………………………………………….)
เจาพนักงานทองถิ่น

(๒ )
รายการการตออายุใบอนุญาตและการเสียคาธรรมเนียม
วัน/เดือน/ป

วัน/เดือน/ป

ที่ออกใบอนุญาต

ที่หมดอายุ

ใบเสร็จรับเงิน
เลมที่

เลขที่

วัน/เดือน/ป

ลายมือชื่อ
เจาพนักงานทองถิ่น

แบบ กอ. ๓

(๑ )
คําขอ
ตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

เลขที่รับ……………/……...

เขียนที่…………………………………………........
วันที่……….. เดือน ………………………พ.ศ. …………………..
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………………..………………..อายุ……………….ป
สัญชาติ…………………เลขประจําตัวประชาชนเลขที่……………………………………………………บานเลขที่………………..
หมู……………. ตรอก/ซอย………………………………..ถนน………………………………….แขวง/ตําบล…………………………
เขต/อําเภอ……………………………………จังหวัด………………………………………………โทรศัพท………………………………
ขอยื่นคําขอตอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภท…………………………………..
……………………………...ลําดับที่…..…………ตามใบอนุญาตเลมที่………………….เลขที่……………….พ.ศ. …………………
ออกใหเมื่อวันที่……..เดือน…………………..พ.ศ. ………………โดยใชชื่อสถานประกอบการวา……………………………...
ตั้งอยู ณ เลขที่……………..หมูที่………………ซอย…………………………ถนน……………………….ตําบล……………………….
อําเภอ……………………….…………..จังหวัด…………………….…………………..โทรศัพท……………………………..…………….
ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลภารแอน พรอมดวยหลักฐานและเอกสาร ดังนี้
๑) ใบอนุญาตเดิม
๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน บัตรขาราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผูขอตอใบอนุญาต
๓) สําเนาทะเบียนบาน ของผูขอตอใบอนุญาต
๔) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(๔.๑) …………………………………………………………………………………………………………………………
(๔.๒) …………………………………………………………………………………………………………………………
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ…………………………………………….. ผูขอตออายุใบอนุญาต
(………………………………………………)

(๒ )
ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
( ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเงื่อนไขดังนี้
๑. ………………………………………………………………………………………………………………………………
๒. ………………………………………………………………………………………………………………………………
๓. ………………………………………………………………………………………………………………………………
๔. ………………………………………………………………………………………………………………………………
๕. ………………………………………………………………………………………………………………………………
( ) เห็นสมควรไมอนุญาต เพราะ………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………………………. เจาพนักงานสาธารณสุข
(………………………………………………….)
ตําแหนง………………………..…………………..
วันที่……………..เดือน……………………………..พ.ศ. ………………………….
ความเห็นของปลัดองคการบริหารสวนตําบลภารแอน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ………………………………………………….
(………………………….……………………...)
ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลภารแอน
คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
( ) อนุญาตใหประกอบกิจการได
( ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ
ลงชื่อ………………………………………………… เจาพนักงานทองถิ่น
(………………………………………………….)
ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลภารแอน
วันที…่ …………..เดือน……………………………..พ.ศ. ………………………….

แบบ กอ. ๔

(1)
คําขออนุญาตการตาง ๆ
เกี่ยวกับการประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

เขียนที่…………………………………………........
วันที่……….. เดือน ………………………พ.ศ. …………………..
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………………..………………..อายุ……………….ป
สัญชาติ………………บานเลขที่………………หมู……………. ตรอก/ซอย………………….ถนน………..………………………….
แขวง/ตําบล………………………… เขต/อําเภอ……………………………………จังหวัด………………………………………………
โทรศัพท………………………………………………..
โดยใชชื่อสถานประกอบการวา……………………………………………………………………………………………………
ตั้งอยู ณ เลขที่…………………………หมูที่…………..…….ซอย…………….................ถนน………………………………………..
ตําบล……………………..อําเภอ…………………….……….จังหวัด……………………………โทรศัพท……..………………………..
ดวยขาพเจามีความประสงค……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ…………………………………………………. ผูขออนุญาต
(………………………………………………….)

