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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลต้นผ้ึง 
เร่ือง   กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๗   

 
 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลต้นผึ้ง  ว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตราย   

ต่อสุขภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร 

ส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  

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

และมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องค์การบริหารส่วนตําบลต้นผึ้ง   

โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลต้นผึ้ง  และนายอําเภอพังโคน  จึงตราข้อบัญญัติไว้   

ดังต่อไปนี้   

ข้อ  ๑  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลต้นผึ้ง  เร่ือง  กิจการที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๗” 

ข้อ  ๒  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลต้นผึ้ง  นับแต่เม่ือได้ประกาศไว้ 

โดยเปิดเผย  ณ  ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลต้นผึ้งแล้ว  ๑๕  วัน   

ข้อ  ๓  บรรดาข้อบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้   

หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ  ๔  ในข้อบัญญัตินี้ 

“สถานประกอบกิจการ”  หมายความว่า  สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการที่เป็นอันตราย 

ต่อสุขภาพ  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา  ๓๑  แห่งพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“ผู้ดําเนินกิจการ”  หมายความว่า  ผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งรับผิดชอบ

ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น   

“คนงาน”  หมายความว่า  ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 
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“มลพิษทางเสียง”  หมายความว่า  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความว่า  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจากการประกอบ

กิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางอากาศ”  หมายความว่า  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของ

สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางน้ํา”  หมายความว่า  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

สิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้   

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลต้นผึ้ง   

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข  ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ  ๕  ให้กิจการประเภทต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้  เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในเขตองค์การ

บริหารส่วนตําบลต้นผึ้ง 

๑. กิจการเก่ียวกับยานยนต์  เคร่ืองจักรหรือเครื่องกล 

 (๑) การต่อ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพ่นสี  การพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 

 (๒) การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ  การซ่อม  การปรับแต่ง  ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณ์ที่เป็น

ส่วนประกอบของยานยนต์  เคร่ืองจักร  หรือเครื่องกล 

 (๓)  การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์  เคร่ืองจักร  หรือเครื่องกล  ซึ่งมีไว้บริการหรือ

จําหน่ายและในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์  เคร่ืองจักร  หรือเคร่ืองกล

ดังกล่าวด้วย 

 (๔)  การล้าง  การอัดฉีดยานยนต์ 

 (๕)  การผลิต  การซ่อม  การอัดแบตเตอร่ี 

 (๖)  การปะ  การเชื่อมยาง 

 (๗)  การอัดผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์ 
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๒. กิจการที่เก่ียวกับการบริการ 

 (๑)  กิจการสปาเพื่อสุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย

สถานพยาบาล 

 (๒)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด  เว้นแต่เป็นการให้บริการใน  (๑)  หรือในสถานพยาบาล 

ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

 (๓)  การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เว้นแต่เป็นการให้บริการ 

ใน  (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

 (๔)  การประกอบกิจการโรงแรม  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

 (๕)  การประกอบการกิจการหอพัก  อาคารชุดให้เช่า  ห้องเช่า  ห้องแบ่งเช่า  หรือกิจการอื่น

ในทํานองเดียวกัน 

 (๖)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

 (๗)  การจัดให้มีการแสดงดนตรี  เต้นรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  หรือ 

การแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

 (๘)  การประกอบกิจการสระว่ายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน  เว้นแต่เป็น 

การให้บริการใน  (๑)   

 (๙)  การจัดให้มีการเล่นสเกต  โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ  หรือการเล่นอื่น ๆ  ในทํานอง

เดียวกัน 

 (๑๐)  การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม  เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

 (๑๑)  การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ   

ให้อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ  การบริหารร่างกาย  หรือโดยวิธีอื่นใด  เว้นแต่เป็นการให้บริการใน  (๑)  

หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

 (๑๒)  การประกอบกิจการสวนสนุก  ตู้เกม 

 (๑๓)  การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
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 (๑๔)  การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร์  

และสิ่งแวดล้อม 

   (๑๕)  การสักผิวหนัง  การเจาะหู  หรือเจาะอวัยวะอื่น 

   (๑๖)  การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน 

ข้อ ๖ สถานประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามข้อบัญญัตินี้  ที่ตั้งอยู่ในเขตที่กฎหมาย 

ว่าด้วยการผังเมือง  หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด 

ที่เข้าข่ายเป็นโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเก่ียวกับวัตถุอันตราย  จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย

การนั้นและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องด้วย  แล้วแต่กรณี 

ข้อ  ๗  สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน   

สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อื่น ๆ  ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  

ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้นจะต้องมีสถานที่ตั้ง

ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด  โดยคํานึงถึงลักษณะ

ของการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้น ๆ  ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของ

ประชาชนหรือก่อเหตุรําคาญด้วย 

ข้อ  ๘  สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(๑)  ต้องเป็นอาคารที่มีความม่ันคง  แข็งแรง  เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได้ 

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง  มีแสงสว่างเพียงพอ  และมีป้ายหรือเคร่ืองหมาย 

แสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉินเม่ือระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง 

(๒)  ต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่าง  และการระบายอากาศให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

(๓)  ต้องมีห้องน้ําและห้องส้วมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  และมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเป็นประจําทุกวัน 
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ข้อ  ๙  สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเป้ือนจากสารเคมี  วัตถุอันตราย  หรือสิ่งอื่นใด

อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องจัดให้มีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ที่ล้างตาฉุกเฉิน  ตามความจําเป็นและเหมาะสม

กับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย 

วัตถุอนัตรายและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

ข้อ  ๑๐  สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะดังนี้ 

(๑)  มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย  

รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยู่เสมอ 

(๒)  ในกรณีที่มีการกําจัดเอง  ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  และต้องดําเนินการ 

ให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติว่าด้วยการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

(๓)  กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเป้ือนสารพิษ  หรือวัตถุอันตราย  หรือสิ่งอื่นใดท่ีอาจเป็นอันตราย 

ต่อสุขภาพ  หรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  จะต้องดําเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

ข้อ  ๑๑  สถานประกอบกิจการต้องมีการป้องกันและกําจัดแมลง  และสัตว์ที่เป็นพาหะ 

ของโรคติดต่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม 

ข้อ  ๑๒  สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหาร  หรือห้องครัวที่จัดไว้สําหรับการประกอบอาหาร  

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงาน  ต้องมีการดําเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติว่าด้วย

สถานจําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

ข้อ  ๑๓  สถานประกอบกิจการต้องจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  ปลอดภัย  เป็นสัดส่วน  

และต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอ 

ข้อ  ๑๔  สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางาน  และปฏิบัติให้เป็นไป 

ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

ข้อ  ๑๕  สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการป้องกันเพื่อความปลอดภัยดังนี้ 

(๑)  มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้  และเคร่ืองดับเพลิง  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  

และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  ทั้งนี้  จะต้องมีการบันทึกการบํารุงรักษาเคร่ืองดับเพลิงอย่างน้อยหกเดือนต่อคร้ัง  

และมีการฝึกอบรมการดับเพลิงเบ้ืองต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการกําหนดหรือยอมรับให้แก่คนงาน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 
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(๒)  กรณีที่มีวัตถุอันตราย  ต้องมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย  หรือสิ่งของ 

ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะ  ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่น

ที่เก่ียวข้อง 

ข้อ  ๑๖  สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียง  หรือ 

ความสั่นสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตราย   

จะต้องดําเนินการควบคุมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรําคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

ของคนงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง 

ข้อ  ๑๗  ในระหว่างที่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ยังไม่กําหนดมาตรฐาน

มลพิษด้านต่าง ๆ  สําหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ให้องค์การบริหารส่วนตําบลต้นผึ้งนําค่ามาตรฐาน 

ด้านมลพิษตามกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องมาบังคับใช้ในข้อบัญญัตินี้โดยอนุโลม 

ข้อ  ๑๘  เม่ือพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ  ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนิน

กิจการตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ  ๕  ในลักษณะที่เป็นการค้า  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจาก 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ในการออกใบอนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกําหนดเง่ือนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ

เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไว้โดยทั่วไปในข้อบัญญัตินี้ก็ได้ 

ใบอนุญาตให้ใช้ได้สําหรับกิจการประเภทเดียว  และสําหรับสถานที่แห่งเดียว 

ข้อ  ๑๙  ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ  ๕  ในลักษณะที่เป็น

การค้า  จะต้องย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน 

ดังต่อไปนี้ 

(๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

(๒)  สําเนาทะเบียนบ้าน 

(๓)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(๔)  อื่น ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลต้นผึ้งประกาศกําหนด 

ข้อ  ๒๐  ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขให้ครอบคลุม 

ทั้งด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม  ด้านสาธารณสุข  และด้านความปลอดภัย 
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ข้อ  ๒๑  ผู้ได้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 

การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร 

ให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ  ๒๒  เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ  ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ 

ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้อง 

หรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด  และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน  

และในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาต  ก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้อง 

หรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคําขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล 

ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคําขอ  ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามท่ี

กําหนดในข้อบัญญตัินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาตได้

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง  คร้ังละไม่เกินสิบห้าวัน   

แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลา 

ตามวรรคสอง  หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี 

ข้อ  ๒๓  บรรดาใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  และให้ใช้ได้เพียงในเขต

อํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลต้นผึ้งเท่านั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องย่ืนคําขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  เม่ือได้ย่ืนคําขอพร้อมกับ 

เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  

และเง่ือนไขที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๑๙  และข้อ  ๒๐  โดยอนุโลม 

ข้อ  ๒๔  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้ 

ท้ายข้อบัญญัตินี้  ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตคร้ังแรก  หรือก่อนใบอนุญาต

สิ้นอายุสําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม 
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ภายในเวลาที่กําหนด  ให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละย่ีสิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ  เว้นแต่ 

ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหน่ึง  ค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า

สองครั้ง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม

และค่าปรับจนครบจํานวน 

ข้อ  ๒๕  บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้  ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร

ส่วนตําบลต้นผึ้ง   

ข้อ  ๒๖  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ  ๒๗  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  

ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  

และเง่ือนไขดังต่อไปนี้ 

(๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจ้งความ

ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหาย  มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต

นําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่  มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ  ๒๘  ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติ 

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบ

กิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายใน

เวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ  ๒๙  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 

(๑)  ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองคร้ังขึ้นไป  และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 



 หน้า   ๖๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มิถุนายน   ๒๕๕๘ 
 

 

(๒)  ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

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

หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต

ตามข้อบัญญัตินี้  และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ข้อ  ๓๐  คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว  ให้ส่งคําสั่ง

โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ  หรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผู้รับใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตน้ันได้รับทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คําสั่งไปถึง  หรือ 

วันปิดคําสั่ง  แล้วแต่กรณี 

ข้อ  ๓๑  ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาต  สําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ  ๓๒  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจแต่งตั้งข้าราชการ  หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  เพื่อให้

ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขต

อํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลต้นผึ้ง  ในเรื่องใดหรือทุกเร่ืองก็ได้ 

ข้อ  ๓๓  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ 

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ  ๓๔  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลต้นผึ้งเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  

และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

วีระศักดิ์  จันทรเกต 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลต้นผึ้ง 



 

 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลตนผึ้ง 

เรื่อง  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

ลําดับท่ี ประเภทสินคา 
คาธรรมเนียม 

หมายเหตุ 
บาท สตางค 

๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจการเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรเครื่องกล 

(๑) การตอ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพนสี การพนสารกัน

สนิมยานยนต 

(๒) การตั้งศูนยถวงลอ การซอม การปรับแตงระบบปรับอากาศหรือ

อุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักรเครื่องกล 

(๓) การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล  

ซ่ึงมีไวบริการ หรือจําหนาย และในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซอม

หรือประกันปรับปรุงยานยนตเครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย 

(๔) การลาง การอัดฉีดยานยนต 

(๕) การผลิต การซอม การอัดแบตเตอรี่ 

(๖) การปะ การเชื่อมยาง 

          ก. รถยนต 

          ข. รถจักรยานยนต รถจักรยาน รถท่ีมีลอตั้งแต ๓  ลอลงมา 

(๗) การอัดผาเบรก ผาคลัตช 

 

๑,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

 

 

๕๐๐ 

๕๐๐ 

 

๕๐๐ 

๒๐๐ 

๕๐๐ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

 

ลําดับที่ ประเภทสินค้า 
ค่าธรรมเนียม 

หมายเหตุ 
บาท สตางค์ 

๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กิจการที่เก่ียวกับการบริการ 
(๑) กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการใน 
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
(๒) การประกอบกิจการ อาบ อบ นวด เว้นแต่เป็นการให้บริการใน ๙ 
(๑) หรือใน ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
(๓) การประกอบกิจการสถานที่อาบนํ้า อบไอนํ้า อบสมุนไพร เว้นแต่ 
เป็นการให้บริการใน (๑) หรือ ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล 
(๔) การประกอบการกิจการโรงแรม หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
          ก. มีหอ้งพักต้ังแต่ ๒๐ ห้องขึ้นไป 
          ข. มีหอ้งตํ่ากว่า ๒๐ ห้อง 
(๕) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า 
หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
(๖) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
(๗) การจัดใหม้ีการแสดงดนตรี เต้นรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก           
คาราโอเกะ หรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
(๘) การประกอบกิจการสระว่ายนํ้า หรือกิจการอ่ืน ๆในทํานอง
เดียวกัน เว้นแต่เป็นการให้บริการใน (๑) 
(๙) การจัดใหม้ีการเล่นสเกตโดยมีแสงหรือเสียงประกอบหรือการเล่น
อ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
(๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ใน
บังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
(๑๑) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมนํ้าหนักโดยวิธีการควบคุม
ทางโภชนาการ ให้อาหารท่ีมวัีตถุประสงค์พิเศษ การบริหารร่างกาย 
หรือโดยวิธีอ่ืนใด เว้นแต่การให้บริการดังกล่าวในสถานพยาบาลตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
(๑๒) การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม 
(๑๓) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
(๑๔) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  
การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์ หรือสิ่งแวดลอ้ม 
(๑๕) การสักผิวหนัง การเจาะหู หรือเจาะอวัยวะอ่ืน 
 

 
๑,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
 
 

๑,๒๐๐ 
๖๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๑,๕๐๐ 
๑,๒๐๐ 

 
๑,๒๐๐ 

 
๑,๒๐๐ 

 
๒๐๐ 

 
๑,๒๐๐ 

 
 
 

๑,๒๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 

 

  

 



แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ.................................................................................. 

 

 

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

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

 

๑. ขาพเจา...................................................................... อายุ...............ป สัญชาติ............................................  

โดย................................................................................................................ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลปรากฏ

ตาม...................................................................................................................................ท่ีอยูเลขท่ี...........................

หมูท่ี...............ตรอก/ซอย.......................................ถนน......................................แขวง/ตําบล......................................

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

ผูขออนุญาต 

๒. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลวดังนี้ 

(๑)  สําเนาบัตรประจําตัว………………………………………………………………………….. 

      (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืนๆ  ระบุ..............................ของผูแทนนิติบุคคลและ 

       ผูรับมอบอํานาจ  (ถามี) 

(๒)  หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและใบมอบอํานาจ  (ในกรณีท่ีมีการมอบ 

      อํานาจ) 

(๓) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

(๔) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ คือ 

๔.๑)........................................................................ 

๔.๒)........................................................................ 

๔.๓)........................................................................ 

(๕) เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีราชการสวนทองถ่ินประกาศกําหนด คือ 

๕.๑)....................................................................... 

๕.๒)....................................................................... 

ขอรับรองวาขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

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

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

 

 

คําขอเลขท่ี......./........... 

(เจาหนาท่ีกรอก) 



  

สวนของเจาหนาท่ี 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 

เลขท่ี............................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 

     ไมครบ คือ 

๑).............................................................. 

๒).............................................................. 

๓).............................................................. 

 

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

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

      ตําแหนง........................................... 

 

 

สวนของผูขอรับใบอนุญาต 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 

เลขท่ี..........................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 

     ไมครบ คือ 

๑).............................................................. 

๒).............................................................. 

๓).............................................................. 

ดังนั้น กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน..........วันนับตั้งแตวันนี้            

เปนตนไป 

 

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

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

      ตําแหนง........................................... 

 



 

คําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  

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

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

ขาพเจา (นาย,นาง ,นางสาว)................................................................................................................................  

�เปนบุคคลธรรมดา อายุ..................ป สัญชาติ..............................  

เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขท่ี.....................................................................อยูบานเลขท่ี.............................  

หมูท่ี...............ถนน..................ตําบล/แขวง...................อําเภอ/เขต........................จังหวัด................................

โทรศัพท................................โทรสาร..........................................  

�เปนนิติบุคคลประเภท...................................................................จดทะเบียนเม่ือ...........................................  

มีสํานักงานอยูบานเลขท่ี....................หมูท่ี.........ถนน...............ตําบล/แขวง................อําเภอ/เขต.....................

จังหวัด................................โทรศัพท................................โทรสาร..........................................  

โดยผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต ดังนี้  

๑. (นาย/นาง /นางสาว)..................................................................อยูบานเลขท่ี.............................  

หมูท่ี...............ถนน..................ตําบล/แขวง...................อําเภอ/เขต........................จังหวัด................................

โทรศัพท................................โทรสาร..........................................  

๒. (นาย/นาง /นางสาว)..................................................................อยูบานเลขท่ี.............................  

หมูท่ี...............ถนน..................ตําบล/แขวง...................อําเภอ/เขต........................จังหวัด................................

โทรศัพท................................โทรสาร.......................................... 

เปนผูถือใบอนุญาต /ผูรับมอบอํานาจจากผูถือใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ                

เลมท่ี..................เลขท่ี...........ป.............ประกอบกิจการ...........................................................ซ่ึงเปนกิจการท่ี

เปนอันตรายตอสุขภาพประเภท...........................................................ลําดับท่ี.....................โดยใชชื่อสถาน    

ประกอบการวา....................................................................................สถานท่ีตั้งเลขท่ี..........................  

หมูท่ี...............ถนน..................ตําบล/แขวง...................อําเภอ/เขต........................จังหวัด................................

โทรศัพท................................โทรสาร  

ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพตอเจาพนักงานทองถ่ิน เนื่องจาก

ใบอนุญาตของขาพเจาดังกลาวขางตน  

  สูญหาย  

  ถูกทําลาย 

  ชํารุดในสาระสําคัญ  

 

 

 



โดยมีหลักฐานเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้  

๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานเจาของกิจการ (ผูประกอบการ / ผูถือ  

ใบอนุญาต)  

๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูจัดการ  

๓. สําเนาทะเบียนบานของบานท่ีใชเปนท่ีตั้งสถานประกอบการ  

๔. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทน 

    นิติบุคคล (กรณีผูขอรับใบแทนใบอนุญาตเปนนิติบุคคล)  

๕. หลักฐานแสดงวาอาคารท่ีใชเปนสถานประกอบการสามารถใชประกอบกิจการนั้นได โดยถูกตอง 

    ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  

๖. หนังสือยินยอมใหใชอาคารหรือสัญญาเชาจากเจาของอาคาร (กรณีผูขอรับใบแทนใบอนุญาตไมมี 

    กรรมสิทธิ์ในอาคารท่ีใชเปนสถานประกอบการ)  

๗. หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมาย พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ 

    และผูรับมอบอํานาจ (กรณีเจาของไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง)  

๙. ใบอนุญาตใหประกอบกิจการจากสวนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวของ  

๑๐. กรณีใบอนุญาตชํารุดในสาระสําคัญ ใหนําใบอนุญาตเดิมท่ีชํารุดนั้นมาแสดง  

๑๑. อ่ืน ๆ (ระบุ)....................................................................................................................................  

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

ขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ  

 

 

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

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