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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแมพริก   
เรื่อง   กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแมพริก  วาดวยกิจการที่เปนอันตราย 

ตอสุขภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

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

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลแมพริก

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลแมพริกและนายอําเภอแมสรวย  จึงตราขอบัญญัติไว  

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแมพริก  เรื่อง  กิจการที่เปน 

อันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลแมพริกเมื่อพนกําหนดหกสิบวัน   

นับแตวันถัดจากวันท่ีไดประกาศไวโดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลแมพริกแลว  

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับตําบลแมพริก  เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  

พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

ขอ ๔ บรรดาขอบัญญัต ิ ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้  

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๕ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแมพริกเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้และ 

ใหมีอํานาจตีความวินิจฉัยปญหา  กําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ  ออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง 

เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 
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หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

ขอ ๖ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งรับผิดชอบ 

ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

  “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

  “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย

ของสาธารณชน 

  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของ

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “การประกอบกจิการใหบริการเล้ียงและดแูลเดก็ที่บาน”  หมายความวา  การประกอบกิจการ

ที่ใหบริการสงพนักงานไปเล้ียงและดูแลเด็กตั้งแตแรกเกิดถึงอายุไมเกิน  ๖  ป  ที่บานของผูรับบริการ 

ทั้งนี้  ไมวาการประกอบกิจการนั้นจะมีสถานที่รับเล้ียงเด็กหรือสถานท่ีฝกอบรมพนักงานอยูดวยหรือไมก็ตาม 

  “การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบาน”  หมายความวา  การประกอบกิจการ

ที่ใหบริการสงพนักงานไปดูแลผูสูงอายุ  (ที่มีอายุเกิน  ๖๐  ปบริบูรณขึ้นไป)  ที่บานของผูรับบริการ   

ทั้งนี้  ไมวาการประกอบกิจการนั้นจะมีสถานที่รับดูแลผูสูงอายุหรือสถานที่ฝกอบรมพนักงานอยูดวยหรือไมก็ตาม 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลแมพริก 
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  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 

หมวด  ๒ 

ประเภทกิจการท่ีตองควบคมุ 

ขอ ๗ ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้  เปนกิจการท่ีตองมีการควบคุมในเขตองคการบริหาร

สวนตําบลแมพริก 

  (๑) กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

   (๑.๑)  การเล้ียงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเล้ือยคลาน  หรือแมลง 

   (๑.๒)  การเล้ียงสัตวเพ่ือรีดเอาน้ํานม 

   (๑.๓)  การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ

ทํานองเดียวกันเพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ทั้งนี้  จะมีการเรียกเก็บคาดู 

หรือคาบริการ  ไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

  (๒) กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

   (๒.๑)  การฆาสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด

และการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๒.๒)  การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ขนสัตวที่ยังมิไดฟอก 

   (๒.๓)  การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

   (๒.๔)  การเคี่ยวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว 

   (๒.๕)  การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวน 

ในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขายและการขายในตลาด 

   (๒.๖)  การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว  

เขาสัตว  หนังสัตว  ขนสัตว  หรือสวนอื่น ๆ  ของสัตว 

   (๒.๗)  การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม   

หรือการกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตว 

   (๒.๘)  การสะสมหรือการลางครั่ง 
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  (๓) กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 

   (๓.๑)  การผลิตเนย  เนยเทียม 

   (๓.๒)  การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  

เตาเจ้ียว  ซีอิ๊ว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๓)  การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ยกเวนการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๔)  การตากเนื้อสัตว  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเคี่ยวมันกุง  ยกเวนการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๕)  การนึ่ง  การตม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว  

พืช  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๖)  การเคี่ยวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง  ยกเวน 

ในสถานจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๗)  การผลิตเสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋ 

   (๓.๘)  การผลิตแบะแซ 

   (๓.๙)  การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

   (๓.๑๐)  การประกอบกิจการการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ 

   (๓.๑๑)  การแกะ  การลางสัตวน้ํา  ที่ไมใชสวนหนึง่ของกจิการหองเย็น  ยกเวนการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๑๒)  การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  

บรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๑๓)  การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล 

   (๓.๑๔)  การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว 

   (๓.๑๕)  การผลิต  การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู 

   (๓.๑๖)  การคั่วกาแฟ 

   (๓.๑๗)  การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 
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   (๓.๑๘)  การผลิตผงชูรส 

   (๓.๑๙)  การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค 

   (๓.๒๐)  การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอื่น  ยกเวนการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๒๑)  การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 

   (๓.๒๒)  การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๒๓)  การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

   (๓.๒๔)  การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร 

   (๓.๒๕) การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานท่ีจําหนายอาหาร 

และเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๒๖)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต  ๕  แรงมาขึ้นไป 

  (๔) กิจการที่เกีย่วกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑชําระลาง 

   (๔.๑)  การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 

   (๔.๒)  การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอางตาง ๆ 

   (๔.๓)  การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

   (๔.๔)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

   (๔.๕)  การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ 

  (๕) กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

   (๕.๑)  การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 

   (๕.๒)  การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 

   (๕.๓)  การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  หรือแปงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน

ดวยเครื่องจักร 

   (๕.๔)  การสีขาวดวยเครื่องจักร 

   (๕.๕)  การผลิตยาสูบ 

   (๕.๖)  การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร 
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   (๕.๗)  การผลิต  การสะสมปุย 

   (๕.๘)  การผลิตใยมะพราว  หรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร 

   (๕.๙)  การตาก  การสะสม  หรือการขนถายมันสําปะหลัง 

  (๖) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะ  หรือแร 

   (๖.๑)  การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณ  หรือเครื่องใชตาง ๆ 

   (๖.๒)  การหลอม  การหลอ  การถลุงแร  หรือโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการที่ไดรับ 

ใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

   (๖.๓)  การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด   

การอัดโลหะดวยเครื่องจักร  หรือกาซ  หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาต  (๖.๑) 

   (๖.๔)  การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  

หรือโลหะอื่นใดยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาต  (๖.๑) 

   (๖.๕)  การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือวิธีอื่นใด  ยกเวนกิจการ

ที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

   (๖.๖)  การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือก  หรือการลางแร 

  (๗) กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

   (๗.๑)  การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสารกันสนิม

ยานยนต 

   (๗.๒)  การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตงระบบปรบัอากาศ  หรืออุปกรณ

ที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

   (๗.๓)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  ซึ่งมีไวบริการ

หรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล

ดังกลาวดวย 

   (๗.๔)  การลาง  การอัดฉีดยานยนต 

   (๗.๕)  การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ 

   (๗.๖)  การปะ  การเชื่อมยาง 

   (๗.๗)  การอัดผาเบรก  ผาคลัตช 
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  (๘) กิจการที่เกี่ยวกับไม 

   (๘.๑)  การผลิตไมขีดไฟ 

   (๘.๒)  การเล่ือย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําคิ้ว  

หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร 

   (๘.๓)  การประดิษฐไม  หวายเปนส่ิงของดวยเครื่องจักร  หรือการพน  การทาสาร 

เคลือบเงาสี  หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไม  หรือหวาย 

   (๘.๔)  การอบไม 

   (๘.๕)  การผลิตธูปดวยเครื่องจักร 

   (๘.๖)  การประดิษฐส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ 

   (๘.๗)  การผลิตกระดาษตาง ๆ 

   (๘.๘)  การเผาถาน  หรือการสะสมถาน 

  (๙) กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

   (๙.๑)  กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย 

วาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๒)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๙.๑)   

หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๓)  การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปน

การใหบริการใน  (๙.๑)  หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๔)  การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๕)  การประกอบการกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หองแบงเชา  

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๖)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

   (๙.๗)  การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  

หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
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   (๙.๘)  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน  

ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๙.๑) 

   (๙.๙)  การจัดใหมีการเลนสเกต  โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ  หรือการเลนอื่น ๆ  

ในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๑๐)  การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

   (๙.๑๑)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้าํหนัก  โดยวิธีการควบคมุทางโภชนาการ

ใหอาหารที่มีวตัถปุระสงคพิเศษ  การบริหารรางกาย  หรือโดยวิธีอื่นใด  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๙.๑)  

หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๑๒)  การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม 

   (๙.๑๓)  การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ 

   (๙.๑๔)  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  

วิทยาศาสตรหรือส่ิงแวดลอม 

   (๙.๑๕)  การสักผิวหนัง  การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอื่น 

   (๙.๑๖)  การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กที่บาน 

   (๙.๑๗)  การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บาน 

  (๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

   (๑๐.๑)  การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร  หรือการทอผา

ดวยกี่กระตุกตั้งแต  ๕  กี่ขึ้นไป 

   (๑๐.๒)  การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  หรือนุน 

   (๑๐.๓)  การปนฝาย  หรือนุนดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๔)  การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๕)  การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  ๕  เครื่องขึ้นไป 

   (๑๐.๖)  การพิมพผา  หรือการพิมพบนส่ิงทออื่น ๆ 

   (๑๐.๗)  การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๘)  การยอม  การกัดสีผา  หรือส่ิงทออื่น ๆ 
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  (๑๑) กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๑.๑)  การผลิตภาชนะดินเผา  หรือผลิตภัณฑดินเผา 

   (๑๑.๒)  การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร 

   (๑๑.๓)  การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๑.๔)  การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

   (๑๑.๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจก  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๑.๖)  การเล่ือย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนส่ิงของตาง ๆ 

   (๑๑.๗)  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน 

   (๑๑.๘)  การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม  

เชน  ผาเบรก  ผาคลัตช  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝา  เพดาน  ทอน้ํา  เปนตน 

   (๑๑.๙)  การผลิตกระจก  หรือผลิตภัณฑแกว 

   (๑๑.๑๐)  การผลิตกระดาษทราย 

   (๑๑.๑๑)  การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

  (๑๒) กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี 

   (๑๒.๑)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  

หรือสารตัวทําละลาย 

   (๑๒.๒)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ 

   (๑๒.๓) การผลิต  การกล่ัน  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียม  หรือ

ผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ 

   (๑๒.๔)  การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก 

   (๑๒.๕)  การพนสี  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๗.๑) 

   (๑๒.๖)  การประดิษฐส่ิงของเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด  

เบเกอรไลทหรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๒.๗)  การโม  การบดชัน 
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   (๑๒.๘)  การผลิตสี  หรือน้ํามันผสมสี 

   (๑๒.๙)  การผลิต  การลางฟลมรูปถาย  หรือฟลมภาพยนตร 

   (๑๒.๑๐) การเคลือบ  การชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท   

หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๒.๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๒.๑๒)  การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

   (๑๒.๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแหง 

   (๑๒.๑๔)  การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมี  อันเปน

สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 

   (๑๒.๑๕)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 

   (๑๒.๑๖)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรพืูช  หรือพาหะนําโรค 

   (๑๒.๑๗)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 

  (๑๓) กิจการอื่น ๆ 

   (๑๓.๑)  การพิมพหนังสือ  หรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

   (๑๓.๒)  การผลิต  การซอมเครือ่งอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส

อุปกรณไฟฟา 

   (๑๓.๓)  การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๓.๔)  การพิมพแบบพิมพเขียว  หรือการถายเอกสาร 

   (๑๓.๕)  การสะสมวัตถุ  หรือส่ิงของที่ชํารุดใชแลว  หรือเหลือใช 

   (๑๓.๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา 

   (๑๓.๗)  การลางขวด  ภาชนะ  หรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลว 

   (๑๓.๘)  การพิมพสีลงบนวัตถุท่ีมิใชส่ิงทอ 

   (๑๓.๙)  การกอสราง 

   (๑๓.๑๐)  กิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 
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ขอ ๘ สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้  ที่ตั้งอยูในเขตที่กฎหมาย 

วาดวยการผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด 

ที่เขาขายเปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย  จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย

การนั้นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี 

 

หมวด  ๓ 

สถานทีต่ั้ง  ลักษณะอาคาร  และการสุขาภิบาล 

ขอ ๙ สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน  

สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  

ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้นจะตองตั้งอยูหาง

จากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  โรงพยาบาลชุมชน  

สถานีอนามัย  หรือหนวยงานราชการ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลแมพริกประกาศกําหนด   

เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพอนามัยหรือการกอเหตุรําคาญของประชาชน 

ขอ ๑๐ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได 

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของบันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะ

เปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง   

มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉนิตองมีไฟสองสวางฉุกเฉิน

เมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

  (๒)  ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมาย

วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

  (๓)  ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพท่ีถูกสุขลักษณะ 

เปนประจําทุกวัน 



 หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๑๑ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใด

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ท่ีลางตาฉุกเฉิน  ตามความจําเปนและเหมาะสม

กับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวย 

วัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๒ สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

  (๑)  มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย

รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณท่ีเก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ 

  (๒)  ในกรณีที่มีการกําจัดเอง  ตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น 

และตองดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

  (๓)  กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใดท่ีอาจเปนอันตราย

ตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  จะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๓ สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวท่ีเปนพาหะของโรคติดตอ

ใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

ขอ ๑๔ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับการประกอบอาหาร

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงาน  ตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวย

สถานจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

ขอ ๑๕ สถานประกอบกิจการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัยเปนสัดสวน

และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

 

หมวด  ๔ 

การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ขอ ๑๖ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติให

เปนไปตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 



 หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๑๗ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้ 

  (๑)  มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  ทั้งนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอยางนอย

หกเดือนตอครั้ง  และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานท่ีทางราชการกําหนดหรือยอมรับ

ใหแกคนงานไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

  (๒)  กรณีที่มีวัตถุอันตราย  ตองมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย

หรือส่ิงของท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ  ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

 

หมวด  ๕ 

การควบคมุของเสีย  มลพิษหรือส่ิงใด  ๆ 

ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ 

ขอ ๑๘ สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียงหรือ 

ความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมีหรือ 

วัตถุอันตรายจะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปนอันตราย

ตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

 

หมวด  ๖ 

การขออนญุาตและใบอนญุาต 

ขอ ๑๙ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ขอบัญญัตินี้ใชบังคับ  หามใหผูใดดําเนินกิจการ  

ตามท่ีตองมีการควบคุมตามขอ  ๗  ในลักษณะที่เปนการคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น

ในการออกใบอนุญาต  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาต  ปฏิบัติ 

เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวโดยทั่วไปในขอบัญญัตินี้ก็ได   

ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว 



 หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๒๐ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามท่ีตองมีการควบคุมตามขอ  ๗  ในลักษณะท่ีเปนการคา 

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

  (๓)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๔)  อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลแมพริกประกาศกําหนด 

ขอ ๒๑ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงือ่นไขท่ีกําหนดไวในขอบญัญตัินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน 

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตนิี้  หรือมีหนังสือแจงคําส่ัง

ไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียด

ถูกตองหรือครบถวน 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๒ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 



 หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๒๓ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลแมพริกเทานั้นการขอตออายุใบอนุญาต

จะตองย่ืนคําขอตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  กอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๒๐  โดยอนุโลม 

ขอ ๒๔ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต  สําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  คางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๒๕ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลแมพริก 

ขอ ๒๖ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๒๗ ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญใหผูไดรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึง

การสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  และการออกใบแทนใบอนญุาตเปนไปตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 



 หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๒๘ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามความใน

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาต 

ในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่น

มีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๙ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตัง้แตสองครัง้ขึน้ไปและมีเหตทุี่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิด  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถกูตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้ 

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๓๐ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง 

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึงหรือวันปดคําส่ัง   

แลวแตกรณี 

ขอ ๓๑ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 



 หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

บทเฉพาะกาล 

ขอ ๓๓ ใหผูท่ีไดรับใบอนญุาตตามขอบงัคบัตาํบลแมพริก  เรื่อง  การควบคมุกจิการท่ีเปนอันตราย

ตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๔๓  อยูกอนขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใช  ใหประกอบกิจการนั้นตอไปจนกวาใบอนุญาตนั้น 

ส้ินอายุ  และใหมาดําเนินการย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้กอนใบอนุญาตฉบับเดิมส้ินอายุ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๙  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

อุทัย  ฟูวงศ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลแมพริก   



บัญชอีตัราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญตัอิงค์การบริหารส่วนตําบลแม่พรกิ 
เรื่อง  กิจการที่เป็นอันตรายตอ่สุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 

ลําดับที ่ ประเภทกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม 
( บาท )

๑ กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ 
(๑) การเลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์นํ้า สัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง 
          ก.  การเลี้ยงม้า โค กระบือ แพะ แกะ สุนัข หรือกวาง 
                   (๑)  ตั้งแต่ ๑๐ – ๒๐ ตัว 
                   (๒)  ตั้งแต่ ๒๑ – ๕๐ ตัว 
                   (๓)  ตั้งแต่ ๕๑ – ๑๐๐ ตัว 
                   (๔)  ตั้งแต่ ๑๐๑ ตัวข้ึนไป 
          ข.  การเลี้ยงสุกร 
                   (๑)  ตั้งแต่ ๑๐ – ๒๐ ตัว 
                   (๒)  ตั้งแต่ ๒๑ – ๕๐ ตัว 
                   (๓)  ตั้งแต่ ๕๑ – ๑๐๐ ตัว 
                   (๔)  ตั้งแต่ ๑๐๑ ตัวข้ึนไป 
          ค.  การเลี้ยงไก่ เป็ด ห่าน หรือสัตว์ปีก 
                  (๑)  ตั้งแต่ ๕๐ – ๑๐๐ ตัว 
                  (๒)  ตั้งแต่ ๑๐๑ – ๕๐๐ ตัว 
                  (๓)  ตั้งแต่ ๕๐๑ – ๕,๐๐๐ ตัว 
                  (๔)  ตั้งแต่ ๕,๐๐๑ ตัวข้ึนไป 
         ง.  การเลี้ยงจระเข้ 
                  (๑)  ตั้งแต่ ๑ – ๑๐ ตัว 
                  (๒)  ตั้งแต่ ๑๑ ตัวข้ึนไป 
          จ.  การเลี้ยงสัตว์นํ้าทุกประเภท 
                  (๑)  มีพ้ืนที่ไม่เกิน ๕ ไร่ 
                  (๒)  มีพ้ืนที่เกินกว่า ๕ ไร่ แต่ไม่เกิน ๑๐ ไร่ 
                  (๓)  มีพ้ืนที่เกินกว่า ๑๐ ไร่ข้ึนไป 
          ฉ.  การเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลานอื่น ๆ 
                  (๑)  ตั้งแต่ ๑ – ๑๐๐ ตัวข้ึนไป 
                  (๒)  ตั้งแต่ ๑๐๑ ตัวข้ึนไป 
          ซ.  การเลี้ยงแมลงทุกประเภท 
                  (๑)  มีพ้ืนที่ไม่เกิน ๕ ตารางเมตร 
 

 
 
 

๕๐ 
๑๐๐ 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

 
๕๐ 
๑๐๐ 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

 
๕๐ 
๑๐๐ 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

 
๑๐๐ 
๕๐๐ 

 
๕๐ 
๑๐๐ 
๒๐๐ 

 
๑๐๐ 
๒๐๐ 

 
๕๐ 

 



 
 

-๒- 

ลําดับที ่ ประเภทกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม 
( บาท )

                  (๒)  มีพ้ืนที่เกินกว่า ๕ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐ ตารางเมตร 
                 (๓)  มีพ้ืนที่เกินกว่า ๑๐ ตารางเมตรข้ึนไป 
           ฌ.  การเลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์นํ้า หรือสัตว์เลื้อยคลานอื่น ๆ นอกจาก 
ที่บัญญัติไว้ในเบ้ืองต้น เพ่ือการค้า 
(๒) การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอานม 
          ก. ตั้งแต่ ๑๐ – ๒๐ ตัว 
          ข. ตั้งแต่ ๒๑ – ๕๐ ตัว 
          ค. ตั้งแต่ ๕๑ – ๑๐๐ ตัว 
          ง. ตั้งแต่ ๑๐๑ ข้ึนไป 
(๓) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานอง
เดียวกัน เพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการนั้น  ทั้งน้ี จะมีการเรียก
เก็บค่าดูหรือค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม

๑๐๐ 
๒๐๐ 

 
 
 

๕๐ 
๑๐๐ 
๒๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
 

๒ กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
(๑) การฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานท่ีจําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด 
และการฆ่าเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
          ก. โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร 
          ข. โดยใช้เครื่องจักร 
(๒) การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ การสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ท่ียังมิได้ฟอก 
(๓) การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 
(๔) การเค่ียวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์ 
(๕) การต้ม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุ้ง ยกเว้นในสถานที่จําหน่าย
อาหาร การเร่ขายและการขายในตลาด 
(๖) การประดิษฐ์เคร่ืองใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว์  เขาสัตว์ 
หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือส่วนอื่น ๆ ของสัตว์ 
          ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร 
          ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร 
(๗) การผลิต การโม่ การป่น การบด การผสม การบรรจุ การสะสมหรือการกระทําอื่น
ใดต่อสัตว์หรือพืช หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพ่ือเป็นอาหารสัตว์ 
(๘) การสะสมหรือการล้างครั่ง 

 
 
 

๕๐ 
๑๐๐ 
๑๐๐ 
๑๐๐ 
๑๐๐ 
๑๐๐ 

 
 
 

๕๐ 
๑๐๐ 
๑๐๐ 

 
๑๐๐

๓ กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เคร่ืองด่ืม น้ําด่ืม 
(๑) การผลิตเนย เนยเทียม 
(๒) การผลิตกะปิ นํ้าพริกแกง นํ้าพริกเผา นํ้าปลา นํ้าเคย นํ้าบูดู ไตปลา เต้าเจี้ยว ซีอิ๊ว 
หอยดอง หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน

 
๑๐๐ 

 



 
 

-๓- 

ลําดับที ่ ประเภทกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม 
( บาท )

           ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร
          ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร 
(๓) การผลิต การหมัก การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภค 
ในครัวเรือน 
          ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร 
          ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร 
(๔) การตากเน้ือสัตว์ การผลิตเน้ือสัตว์เค็ม การเค่ียวมันกุ้ง ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภค
ในครัวเรือน 
(๕) การน่ึง การต้ม การเค่ียว การตาก หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว์ พืช 
ยกเว้นในสถานท่ีจําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพ่ือบริโภค
ในครัวเรือน 
(๖) การเค่ียวนํ้ามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส้กรอก หมูตั้ง ยกเว้นใน 
สถานจําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(๗) การผลิตเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น เก้ียมอี๋ 
          ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร 
          ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร 
(๘) การผลิตแบะแซ 
(๙) การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด 
          ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร 
          ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร 
(๑๐) การประกอบกิจการการทําขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ  ขนมเป๊ียะ 
          ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร 
          ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร 
(๑๑) การแกะ การล้างสัตว์นํ้า ที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของกิจการห้องเย็น ยกเว้นการผลิต 
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
          ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร 
          ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร 
(๑๒) การผลิตนํ้าอัดลม นํ้าหวาน นํ้าโซดา น้ําถ่ัวเหลือง เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ  
บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอื่นใด ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
          ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร 
          ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร 
(๑๓) การผลิต การแบ่งบรรจุนํ้าตาล 
          ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร

๑๐๐
๒๐๐ 

 
 

๑๐๐ 
๒๐๐ 
๑๐๐ 

 
๑๐๐ 

 
 

๑๐๐ 
 

 
๑๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

 
 

๒๐๐ 
๕๐๐ 

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๕๐๐

 



 
 

-๔- 

ลําดับที ่ ประเภทกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม 
( บาท )

 

         ข. ผลติโดยใช้เคร่ืองจักร 
(๑๔) การผลิตผลิตภัณฑ์จากนํ้านมวัว 
(๑๕) การผลิต การแบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ นํ้าส้มสายชู 
          ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร 
          ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร 
(๑๖) การค่ัวกาแฟ 
(๑๗) การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร 
          ก. ผลิตโดยใช้เคร่ืองจักรไม่เกิน ๕ แรงม้า 
          ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักรเกินกว่า ๕ แรงม้า 
(๑๘) การผลิตผงชูรส 
(๑๙) การผลิตนํ้ากลั่น นํ้าบริโภค 
(๒๐) การตาก  การหมัก  การดองผัก ผลไม้ หรือพืชอย่างอื่น ยกเว้นการผลิต 
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(๒๑) การผลิต การบรรจุใบชาแห้ง ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 
          ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร 
          ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร 
(๒๒) การผลิตไอศกรีม ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
          ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร 
          ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร 
(๒๓) การผลิตบะหม่ี มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน 
          ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร 
          ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร 
(๒๔) การประกอบกิจการห้องเย็น แช่เย็นอาหาร 
(๒๕) การผลิตนํ้าแข็ง ยกเว้นการผลิตเพ่ือใช้ในสถานที่จําหน่ายอาหารและเพื่อ 
การบริโภคในครัวเรือน 
(๒๖) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต่ ๕ แรงม้าข้ึนไป 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๒๐๐ 

 
 

๒๐๐ 
๕๐๐ 

 
๑๐๐ 
๒๐๐ 

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

๔ 
 

กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ์ชําระล้าง 
(๑) การผลิต การโม่ การบด การผสม การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร 
          ก. เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒ แรงม้า 
          ข. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า ๒ – ๕ แรงม้า 
          ค. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า ๕ แรงม้าข้ึนไป 
(๒) การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอางต่าง ๆ 
          ก. เครื่องจักรทีม่ีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒ แรงม้า      

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 
๕๐๐



 
 

-๕- 

ลําดับที ่ ประเภทกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม 
( บาท )

 

          ข. เคร่ืองจักรที่มกํีาลงัเกินกว่า ๒ – ๕ แรงม้า 
          ค. เครื่องจักรทีม่ีกําลังเกินกว่า ๕ แรงม้าข้ึนไป 
(๓) การผลิตสําลี ผลิตภัณฑ์จากสําลี 
          ก. เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒ แรงม้า 
          ข. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า ๒ – ๕ แรงม้า 
          ค. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า ๕ แรงม้าข้ึนไป 
(๔) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสําเร็จรูป 
          ก. เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒ แรงม้า 
          ข. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า ๒ – ๕ แรงม้า 
          ค. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า ๕ แรงม้าข้ึนไป 
(๕) การผลิตสบู่ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ชําระล้างต่าง ๆ 
          ก. เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒ แรงม้า 
          ข. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า ๒ – ๕ แรงม้า 
          ค. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า ๕ แรงม้าข้ึนไป

๑,๐๐๐        
๑,๕๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐

๕ 
 

 กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 
(๑) การอัด การสกัดเอานํ้ามันจากพืช 
          ก. เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๑๕ แรงม้า 
          ข. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า ๑๕ – ๓๐ แรงม้า 
          ค. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า ๓๐ แรงม้าข้ึนไป 
(๒) การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ 
          ก. การล้าง การอบ และการรม 
          ข. การสะสมยางดิบ 
                 (๑)  ต่ํากว่า ๒,๐๐๐ กิโลกรัมต่อวัน 
                 (๒)  ตั้งแต่ ๒,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐ กิโลกรัมต่อวัน 
                 (๓)  ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๑ กิโลกรัมต่อวันข้ึนไป 
(๓) การผลิตแป้งมันสําปะหลัง แป้งสาคูหรือแป้งอื่น ๆในทํานองเดียวกันด้วยเคร่ืองจักร 
          ก. เครื่องจักรที่มีกําลังไม่เกิน ๑๐ แรงม้า 
          ข. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า ๑๐ – ๒๐ แรงม้า 
          ค. เครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต่ ๒๑ แรงม้าข้ึนไป 
(๔) การสีข้าวด้วยเครื่องจักร 
          ก. เครื่องจักรที่มีกําลังไม่เกิน ๑๐ แรงม้า 
          ข. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า ๑๐ แรงม้า

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 
๕๐๐ 

 
๔๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 
๒๐๐ 
๕๐๐

 



 
 

-๖- 

ลําดับที ่ ประเภทกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม 
( บาท )

 

(๕) การผลิตยาสูบ ผลิตโดยใช้เครื่องจักร 
(๖) การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร 
(๗) การผลิต การสะสมปุ๋ย 
          ก. การผลิต 
                  (๑)  ผลิตโดยใช้เครื่องจักรตั้งแต่ ๕ – ๑๐ แรงม้า 
                  (๒)  ผลิตโดยใช้เครื่องจักรตั้งแต่ ๑๐ แรงม้าข้ึนไป 
          ข. การสะสมปุ๋ย 
(๘) การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเคร่ืองจักร 
(๙) การตาก การสะสมหรือการขนถ่ายมันสําปะหลัง

๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐

๖ กิจการทีเ่กี่ยวกับโลหะหรือแร่ 
(๑) การผลิตโลหะเป็นภาชนะ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร อุปกรณ์หรือเคร่ืองใช้ต่าง ๆ 
          ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร 
          ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒ แรงม้า 
          ค. ผลิตโดยใช้เคร่ืองจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒ – ๕ แรงม้า 
          ง. ผลิตโดยใช้เคร่ืองจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า ข้ึนไป 
(๒) การหลอม การหล่อ การถลุง แร่หรือโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการใน ๖ (๑) 
(๓) การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด 
การอัดโลหะด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซหรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการใน ๖ (๑) 
          ก. ประเภทครัวเรือน 
          ข. ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 
(๔) การเคลือบ การชุบโลหะด้วยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล 
หรือโลหะอ่ืนใด ยกเว้นกิจการใน ๖ (๑) 
(๕) การขัด การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอื่นใด ยกเว้น 
กิจการใน ๖ (๑) 
          ก. ผลิตโดยใช้เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒ แรงม้า 
          ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒ – ๕ แรงม้า 
          ค. ผลิตโดยใช้เคร่ืองจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้าข้ึนไป 
(๖) การทําเหมืองแร ่การสะสม การแยก การคัดเลอืกหรอืการล้างแร่

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 

๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 
 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐

๗ กิจการเกี่ยวกับยานยนต์ เคร่ืองจักรหรือเครื่องกล 
(๑) การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกัน 
สนิมยานยนต์ 
(๒) การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อม การปรับแต่ง ระบบปรับอากาศหรือ 
อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์เครื่องจักรหรือเครื่องกล

๕๐๐ 
 

๕๐๐ 



 
 

-๗- 

ลําดับที ่ ประเภทกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม 
( บาท )

 (๓) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เคร่ืองจักร หรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้
บริการ หรือจําหน่ายและในการประกอบธุรกิจน้ัน มีการซ่อมหรือปรับปรุง 
ยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย 
(๔) การล้าง การอัดฉีดยานยนต ์
(๕) การผลิต การซ่อม การอัดแบตเตอรี่ 
          ก. การผลิต 
          ข. การซ่อม การอัดแบตเตอร่ี 
(๖) การปะ การเชื่อมยาง 
          ก. รถจักรยานยนต์ 
          ข. รถยนต์ 
(๗) การอัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ 

๕๐๐
 
 

๒๐๐ 
 

๒๐๐ 
๒๐๐ 

 
๑๐๐ 
๒๐๐ 
๑๐๐

๘ กิจการที่เกี่ยวกับไม้ 
(๑) การผลิตไม้ขีดไฟ 
(๒) การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดร่อง การทําค้ิว 
หรือการตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
          ก. ผลิตโดยใช้เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า 
          ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ - ๑๐ แรงม้า 
          ค. ผลิตโดยใช้เคร่ืองจักรท่ีมกีําลังรวมกันเกินกว่า ๑๐ แรงม้าขึ้นไป 
(๓) การประดิษฐ์ไม้ หวาย เป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร หรือการพ่น 
การทาสารเคลือบเงาสี หรือการแต่งสําเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย 
(๔) การอบไม้ 
(๕) การผลิตธูป ด้วยเครื่องจักร 
(๖) การประดิษฐ์สิ่งของ เคร่ืองใช้ เคร่ืองเขียนด้วยกระดาษ 
          ก. สถานที่ผลิตที่มีเคร่ืองจักรรวมกันแล้วไม่เกิน ๒ แรงม้า 
          ข. สถานที่ผลิตที่มีเคร่ืองจักรรวมกันแล้วเกินกว่า ๒ – ๕ แรงม้า 
          ค. สถานที่ผลิตที่มีเคร่ืองจักรรวมกันแล้วเกินกว่า ๕ แรงม้าข้ึนไป 
(๗) การผลิตกระดาษต่าง ๆ 
(๘) การเผาถ่าน หรือการสะสมถ่าน

๒๐๐ 
 
 

๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
๑๐๐ 
๒๐๐ 
๕๐๐ 
๑๐๐ 
๑๐๐

๙ กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 
(๑) กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล 
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
(๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด ยกเว้นกิจการใน ๙ (๑) 
หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

๕๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 

 



 
 

-๘- 

ลําดับที ่ ประเภทกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม 
( บาท )

 

(๓) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอนํ้า อบสมุนไพร เว้นแต ่
เป็นการให้บริการใน ๙ (๑) หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย 
สถานพยาบาล 
(๔) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 
          ก. ไม่เกิน ๒๐ ห้อง 
          ข. ตั้งแต ่๒๑ – ๕๐ ห้อง 
          ค. ตั้งแต ่๕๑ หอ้งขึ้นไป 
(๕) การประกอบการกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า   ห้องแบ่งเช่า  
หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 
          ก. ไม่เกิน ๑๐ ห้อง 
          ข. ตั้งแต ่๑๑ ห้อง แต่ไม่เกิน ๓๐ หอ้ง 
          ค. ตั้งแต ่๓๑ หอ้ง แต่ไม่เกิน ๕๐ หอ้ง 
          ง. ตั้งแต ่๕๑ หอ้งข้ึนไป 
(๖) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
(๗) การจัดใหม้ีการแสดงดนตรี เต้นรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก 
คาราโอเกะ หรือการแสดงอืน่ ๆ ในทํานองเดียวกัน 
(๘) การประกอบกิจการสระว่ายนํ้า หรือกิจการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน 
เว้นแต่เป็นการให้บริการใน ๙ (๑) 
(๙) การจัดใหม้ีการเล่นสเกตโดยมีแสงหรือเสียงประกอบหรือการเล่นอื่น ๆ 
ในทํานองเดียวกัน 
(๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวยหรอืแตง่ผม เวน้แต่กิจการที่อยู่ 
ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
(๑๑) การประกอบกิจการใหบ้ริการควบคุมนํ้าหนัก โดยวธีิการควบคุมทางโภชนาการ 
ให้อาหารที่มีวตัถุประสงค์พิเศษ การบริหารร่างกาย หรือโดยวิธีอื่นใด เว้นแต ่
การให้บริการใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตาม 
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
(๑๒ ) การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม ตู้เพลง 
          ก. ตู้เกม ตู้เพลง ไม่เกิน ๕ เครือ่ง 
          ข. ตู้เกม ตู้เพลง เกิน ๕ เคร่ือง 
          ค. สวนสนุก 
(๑๓) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซอ้มกอล์ฟ

๑,๐๐๐ 
 
 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 

๑๐๐ 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
๕๐๐ 

 
๕๐๐ 

 
๑๐๐ 

 
๕๐๐ 

 
 
 
 

๒๐๐ 
๕๐๐ 
๒๐๐ 

๑,๐๐๐



 
 

 
-๙- 

ลําดับที ่ ประเภทกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม 
( บาท )

 

(๑๔) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข 
วิทยาศาสตร์หรือสิ่งแวดล้อม 
(๑๕) การสักผิวหนัง การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอื่น 
(๑๖) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน 
(๑๗) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

๑,๐๐๐ 
 

๑๐๐ 
๑๐๐ 
๑๐๐

๑๐ กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ 
(๑) การปั่นด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือการทอผ้า 
ด้วยก่ีกระตุกตั้งแต่ ๕ ก่ีข้ึนไป 
          ก. ตั้งแต่ ๕ – ๑๐ ก่ี 
          ข. ตั้งแต่ ๑๐ ก่ีขึ้นไป 
(๒) การสะสมปอ ป่าน ฝ้ายหรือนุ่น 
(๓) การปั่นฝ้ายหรือนุ่นด้วยเครื่องจักร 
(๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร 
(๕) การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรตั้งแต่ ๕ เครื่องข้ึนไป 
 ๖) การพิมพ์ผ้า หรือการพิมพ์บนสิ่งทออื่น ๆ 
(๗) การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผ้าด้วยเคร่ืองจักร 
          ก. เครื่องจักรที่มีกําลังไม่เกิน ๓ แรงม้า 
          ข. เครื่องจักรที่มีกําลังเกิน ๓ แรงม้าข้ึนไป 
(๘) การย้อม การกัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่น ๆ

 
 

๒๐๐ 
๕๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 
๒๐๐ 

๑๑ กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
         ก. ผลิตโดยไม่ใช้เคร่ืองจักร 
         ข. ผลิตโดยใช้เคร่ืองจักร 
(๒) การระเบิด การโม่ การป่นหินด้วยเคร่ืองจักร 
(๓) การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๔) การสะสม การผสมซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
         ก. การสะสม ซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน 
         ข. การผสม ซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน 
(๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจกหรือวัตถุที่คล้ายคลึง

 
 

๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
 



 
 

-๑๐- 

ลําดับที ่ ประเภทกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม 
( บาท )

 

          ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร 
          ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร 
(๖) การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่าง ๆ 
(๗) การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน 
(๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม 
เช่น ผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ กระเบ้ืองมุงหลังคา กระเบ้ืองยาง ฝ้า เพดาน ท่อนํ้า เป็นต้น 
(๙) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
(๑๐) การผลิตกระดาษทราย 
(๑๑) การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐

๑๒ กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี 
(๑) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์ 
หรือสารตัวทําละลาย 
(๒) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊าซ 
          ก. การผลิต การบรรจุก๊าซ 
          ข. การสะสม การขนส่งก๊าซ 
(๓) การผลิต การกลั่น การสะสม การขนส่งนํ้ามันปิโตรเลียมหรือ 
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่าง ๆ 
          ก. การผลิต การกลั่น นํ้ามันปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่าง ๆ 
          ข. การสะสม การขนส่ง 
                  (๑)  ปริมาณจํานวนไม่เกิน ๒๐๐ ลิตร 
                  (๒)  ปริมาณจํานวนตั้งแต่ ๒๐๑ ลิตรข้ึนไป 
(๔) การผลิต การสะสม การขนส่งถ่านหิน ถ่านโค้ก 
(๕) การพ่นสี ยกเว้นกิจการใน ๗ (๑) 
(๖) การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใชด้้วยยาง ยางเทียม พลาสติก 
เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
          ก. ใช้เคร่ืองจักรไม่เกิน ๒ แรงม้า 
          ข. ใช้เคร่ืองจักรตั้งแต่ ๒ แรงม้าข้ึนไป 
(๗) การโม่ การบดชัน 
          ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร 
          ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร 
(๘) การผลิตสีหรือนํ้ามันผสมสี 
(๙) การผลิต การล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ 
          ก. การผลิต 

 
๕๐๐ 

 
 

๑๐๐ 
๑๐๐ 

 
 

๑๐๐ 
 

๑๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๕๐๐



 
 

-๑๑- 

ลําดับที ่ ประเภทกิจการ อัตราค่าธรรมเนียม 
( บาท )

           ข. การล้าง 
(๑๐) การเคลือบ การชุบ วัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ 
หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
(๑๒) การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
(๑๓) การผลิตนํ้าแข็งแห้ง 
          ก. ใช้เคร่ืองทําความเย็นไม่เกิน ๒ เครื่อง 
          ข. ใช้เคร่ืองทําความเย็นตั้งแต่ ๓ – ๕ เครื่อง 
          ค. ใช้เคร่ืองทําความเย็นตั้งแต่ ๕ เครื่องข้ึนไป 
(๑๔) การผลิต การสะสม การขนส่งดอกไม้เพลิงหรือสารเคมีอันเป็น 
ส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง 
(๑๕) การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา 
(๑๖) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 
          ก. การผลิต การบรรจุ 
          ข. การสะสม 
          ค. การขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 
(๑๗) การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว 
          ก. โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร 
          ข. โดยใช้เครื่องจักร 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

 
 

๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐
๑๓ กิจการอ่ืน ๆ 

(๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 
          ก. สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแล้วไม่เกิน ๒ แรงม้า 
          ข. สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแล้วเกินกว่า ๒ – ๕ แรงม้า 
          ค. สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแล้วเกินกว่า ๕ แรงม้าขึ้นไป

 
 

๑๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐
 (๒) การผลิต การซ่อมเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ 

อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า 
          ก. การผลิต 
          ข. การซ่อม 
(๓) การผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๔) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียวหรือการถ่ายเอกสาร 
(๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 
(๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
(๗) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว

 
 

๒๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐



 
 

-๑๒- 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม

( บาท ) 
 (๘) การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ

(๙) การก่อสร้าง 
         ก. มีคนงานต่ํากว่า ๓๐ คน 
         ข. มีคนงานตั้งแต่ ๓๐ คนข้ึนไป 
(๑๐) กิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา 

๕๐๐
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 



คําขอรับใบอนุญาต 
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
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   ข้าพเจ้า ……………………….…………………..………..อาย…ุ……….……….. ปี สัญชาต.ิ.…..…………………............ 
อยู่บ้านเลขที ่……………. หมู่ที่ …………….. ตรอก/ซอย ………………………………. ถนน …………………….……….………….. 
แขวง/ตําบล …………………………. เขต/อําเภอ …………..…..……………… เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต ……………………….. 
จังหวัด ………………….………….…… หมายเลขโทรศัพท์ …………………….................................... 
           ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 
            ( ) สถานที่จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ประเภท …………….…………………………….………………………… 

  โดยมีพ้ืนท่ีประกอบการ ……………………………………………….…………… ตารางเมตร 
            ( ) กิจการที่เป็นอันตรายตอ่สุขภาพ ประเภท …………………………………………..……………………..……………… 
…………………… มีคนงาน ………….…..…. คน ใช้เครื่องจักรขนาด ……………..…………. แรงม้า 
           ( ) กิจการตลาด ที่มีการจําหน่าย ……………………….….……….. ( เป็นประจํา/เป็นคร้ังคราว/ตามวันนัด ) 
           ( ) กิจการจําหน่ายสินค้าในที/่ทางสาธารณะ จําหน่ายสินค้าประเภท ………………………………………………… 
ณ บริเวณ …………..………………. โดยวิธีการ ………………………………………………….. 
           ( ) กิจการรับทําการเก็บ ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจ ประเภท 
                    � เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหล่งกําจัดที.่......…………………………………….…………………..…….……… 
                    � เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบกําจัดอยูท่ี่ ….……………………………….……………………. 
                    � เก็บขนมูลฝอย โดยมีแหล่งกําจัดที ่……………….………………………………………….………………… 
                    � เก็บขนและกําจัดมูลฝอย โดยมีแหล่งกําจัดที ่..…………………………………..………………………… 
ต่อ ( เจ้าพนักงานท้องถิ่น ) …………… พร้อมคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย ดังน้ีคือ 
๑) สําเนาบัตรประจําตัว ……………………………..….……….. ( ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ) 
๒) สําเนาทะเบียนบ้าน 
๓) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง คือ 
              ๓.๑ .……………………………….……….………………………………………………………………………………. 
              ๓.๒ ………………………………………………………………..……………………………………………………….. 
๔) ..………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๕) …..……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 



 ( ด้านหลังคําขอรับใบอนุญาต ) 
แผนผังแสดงที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคําขอรับใบอนุญาตน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
( ลงชื่อ ) ……………….………..…………………. ผู้ขอรับใบอนุญาต 

( …………………............………………. ) 
 
ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
( ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเง่ือนไข  ดังน้ี ………………………………………………….……….……………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ( ) เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ ………………………………………………………………………..…………….……………………………. 
………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………..………….. 
 

( ลงชื่อ ) …………………………………….……. เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
( …………………….…………….. ) 

ตําแหน่ง ………………………………………..  
วันที่…../………/…….. 

คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
( ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
( ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 

 
( ลงชื่อ ) ……………..………………………………. เจ้าพนักงานท้องถ่ิน 

( ……………………………………….. ) 
   ตําแหน่ง …………………………………………… 

วันที่…..….../………..……/…….….. 
 



ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 
                                                                                   เลม่ที.่.........../เลขที ่.............../.................... 
 

(๑)   เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให.้............................................................................................................ 
สัญชาต.ิ............................ตั้งอยู่บ้านเลขที่...………................หมู่ท่ี……..............ตําบล/แขวง.......................................
อําเภอ/เขต………………….........................จังหวัด..................................... หมายเลขโทรศัพท์..................................... 
ชื่อสถานประกอบกิจการ.......................................................ประเภท................................................... 
ตั้งอยู่บ้านเลขที่............. หมู่ท่ี..............ตําบล...................อําเภอ.............................จังหวัด................................. 
หมายเลขโทรศัพท์............................................... 
เสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ....................... บาท (..........................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน 
เล่มที่................... เลขที่.................. ลงวันที่............................ ..................... 

(๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในข้อบัญญัติน้ี 
(๓) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ ได้รับอนุญาตน้ีเป็นการขัดต่อกฎหมายอื่น 

ที่เกี่ยวข้อง โดยมิอาจแก้ไข เจ้าพนักงานท้องถ่ินอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตน้ีได้ 
(๔) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ 

(๔.๑)............................................................................................................................................... 
(๔.๒)............................................................................................................................................... 

(๕) ใบอนุญาตฉบับน้ี ออกใหเ้มื่อวันที.่....................เดือน..........................................พ.ศ............................. 
(๖) ใบอนุญาตฉบับน้ี สิ้นอายวัุนที่...........................เดือน..........................................พ.ศ............................. 
 
 

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

ตําแหน่ง.......................................................... 
     เจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
 
 

คําเตือน  (๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตน้ีไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ 
                 ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท 

  (๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ 
 

 
(มีตอ่ด้านหลัง) 



 
(ด้านหลัง) 

 
รายการต่ออายุใบอนญุาตและเสียค่าธรรมเนียม 

 
วัน/เดือน/ปี 

ที่ออกใบอนุญาต 
วัน/เดือน/ปี

ที่สิ้นอายุใบอนุญาต 
ใบเสร็จรับเงิน 

เล่มที ่เลขที ่วัน/เดือน/ปี 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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



คําขอต่ออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

                                                                                เขียนที่……………………………….…………………….. 
                                                                       วันที ่………..…. เดอืน……………….………..พ.ศ…….……… 

  ข้าพเจ้า……….…………………………….………..อายุ…..…………….……………….. ปี สัญชาต ิ..…….……..……..…… 
อยู่บ้านเลขที ่………….…..……. หมู่ที ่…………….. ตรอก/ซอย ……………..….………………. ถนน ……………..……………….. 
แขวง/ตําบล ………..… เขต/อําเภอ…..……..……….…… เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต ……..…………. จังหวัด …………..…… 
หมายเลขโทรศัพท์ ……………………........................... 
            ขอยืน่คําขอตอ่อายุใบอนุญาตประเภท…………………………………………………………………………………………… 
ตามใบอนุญาตเล่มที ่……………เลขที ่……………/……………ออกให้เมื่อวันที่ ………. เดือน ………………… พ.ศ…………… 
ต่อ (เจ้าพนักงานท้องถ่ิน) ………..…………….. 
พร้อมคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย ดังน้ีคือ 

๑) สําเนาบัตรประจําตัว ……………..….. (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
๒) สําเนาทะเบียนบ้าน 
๓) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง คือ 

๓.๑ .………………………………………….…………………………………………………………… 
๓.๒ ………………………………………………………….……..……………………………………. 

๔) ..……………………………………………………………………..…………………………………………….. 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคําขอต่ออายุใบอนุญาตน้ีเป็นความจริงทุกประการ 

(ลงชือ่) ……………….……..………………. ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 
( ……………..……………………. ) 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
( ) เห็นสมควรอนุญาต 
( ) เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ ………………………….……………………………………………………............................. 
...................................................................................................................................................................... 

 (ลงชื่อ) …………………..…….………………. เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
( ………………..…………………….. ) 

ตําแหน่ง ………….……………………..………..  
           วันที่……..../……..……/….…….. 

คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
( ) อนุญาต ให้ประกอบกิจการได้ 
( ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ เพราะ…………................................................................................... 

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

( ………………..…………………….. ) 
ตําแหน่ง ………….……………………..………..  

                                                           วันที่……..../……..……/….…….. 



 
คําขอรับใบแทนใบอนุญาต 

ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 

                                                                                 เขียนท่ี....…….……………………………..……...…… 
                                                                         วันที ่………. เดอืน……….…...……..พ.ศ……..………….… 
 

 ข้าพเจ้า………………………………...………..….………….. อายุ..........………..………..ปี สัญชาต ิ….…………….….… 
อยู่บ้านเลขที…่……….……. หมูท่ี่……..……….. ตรอก/ซอย………..………………………ถนน ………………………..……………… 
แขวง/ตําบล……..……………………….เขต/อําเภอ……….……………………....…………..จังหวัด..….…………..….………………… 
หมายเลขโทรศัพท์ ……..……………….…………... 
           ขอย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต............................................................ต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน ดังต่อไปน้ี 

  (๑) ข้าพเจ้าได้รับใบอนุญาต ให้ประกอบการ............................................................................................. 
ประเภท...............................................................................พ้ืนที่ประกอบการ….……….……………......……ตารางเมตร 
ตั้งอยู่ ณ เลขที…่………....…หมู่ที…่.......…ตรอก/ซอย……………….…….….………. ถนน…………………….……….…....……… 
ตําบล…………….…อําเภอ………….…………..………จังหวัด.…….………………หมายเลขโทรศัพท์……….……….……...…..…… 
ตามใบอนุญาต เล่มที่………. เลขท่ี………/.….………..ออกให้เมื่อวันท่ี…..….…. เดือน……………… พ.ศ……….… 

(๒) ใบอนุญาต ได้สูญหาย/ถูกทําลาย/ชํารุด เมื่อวันที่……....…เดือน………..……………. พ.ศ..……….. 
(๓) พร้อมคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้วคือ 

( ) เอกสารแจ้งความต่อสถานีตํารวจ กรณีสูญหายหรือถูกทําลาย 
( ) ใบอนุญาตเดิม/หนังสือรับรองการแจ้งเดิม กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาตน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 

(ลงชื่อ)……………….…………..………………. 
(………………….………………….) 
ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต 

 
 
 
 
 
 
 



 
ใบแทนใบอนญุาต 

ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
                                                                                     เล่มที…่…........เลขที.่................/................ 
 

(๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให.้................................................................................สญัชาติ.................. 
อยู่บ้านเลขที.่..........หมู่ท่ี........ตําบล..................อําเภอ.................จังหวัด.............หมายเลขโทรศัพท.์....................... 
ชื่อสถานประกอบกิจการ................................................................................... ประเภท........................................... 
ตั้งอยู่เลขที.่............หมู่ที่........ตําบล................อําเภอ....................จังหวัด................หมายเลขโทรศัพท.์.................... 

(๒) ผู้รับใบแทนใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในข้อบัญญัติน้ี 
(๓) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตน้ีเป็นการขัดต่อกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

โดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถ่ินอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตน้ีได้ 
(๔) ผู้รับใบแทนใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ 

(๔.๑) ......................................................................................... 
(๔.๒) ......................................................................................... 

(๕) ใบแทนใบอนุญาตฉบับน้ี ออกให้เมื่อวันที่..........เดือน..................................พ.ศ. ............. 
(๖) ใบแทนใบอนุญาตฉบับน้ี สิ้นอายุวันที่.............เดือน..................................พ.ศ. …............. 

 
คําเตือน (๑) ผู้รับใบแทนใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตน้ีไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบ 
                กิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท 
            (๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องย่ืนคําขอออกใบอนุญาตใหม่ก่อนใบแทนสิ้นอายุ 
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