
 หนา   ๑๗๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๓๗  ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวังยาว 
เรื่อง  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวังยาว  วาดวยกิจการที่เปนอันตราย

ตอสุขภาพ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร    

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลวังยาว  

โดยไดรับความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตํ าบลวังยาวและนายอํา เภอดานชาง   

จึงตราขอบัญญัติขึ้นไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวังยาว  เรื่อง  กิจการท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลวังยาวตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓  บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลว 

ในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ในขอบัญญัตินี้ 

   “สถานประกอบกิจการ”  หมายความวา  สถานที่ที่ใชในการประกอบกิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา  ๓๑  แหงพระราชบัญญัติสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

   “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนซึ่งรับผิดชอบ

ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

     “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

     “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
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     “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก    

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพ        

อนามัยของสาธารณชน 

     “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

   “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําท้ิงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

   “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลวังยาว 

   “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๕  ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้เปนกิจการที่ตองมีการควบคุมภายในเขต      

องคการบริหารสวนตําบลวังยาว 

   (๑)  กิจการที่เกี่ยวกับสัตวเล้ียง 

       (๑.๑)  การเพาะพันธุ  เล้ียง  การอนุบาลสัตวทุกชนิด 

       (๑.๒)  การประกอบกิจการการเล้ียงสัตว  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ  

ทํานองเดียวกันเพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ท้ังนี้  จะมีการเรียกเก็บคาดู  

หรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

   (๒)  กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ   

       (๒.๑)  การฆา  หรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  เรขาย  หรือ

ขายในตลาด 

       (๒.๒)  การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว 

       (๒.๓)  การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

       (๒.๔)  การเคี่ยวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว 

       (๒.๕)  การผลิตส่ิงเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือก  กระดอง  กระดูก  

เขา  หนัง  ขนสัตวหรือสวนอื่น ๆ  ของสัตวดวยการตม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ  ซึ่งมิใชเพ่ือเปนอาหาร 
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       (๒.๖)  การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอื่นใดตอสัตว 

หรือพืชหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช  เพ่ือเปนอาหารหรือสวนประกอบของอาหารสัตว 

       (๒.๗)  การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือลางครั่ง 

   (๓)  กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  

การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

       (๓.๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  

เตาเจ้ียว  ซีอิ๊ว  น้ําจ้ิม  หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ 

       (๓.๒)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว  ไดแก  

ปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ปลาสม  ปลาจอม  แหนม  หม่ํา  ไสกรอก  กะป  น้ําปลา  หอยดอง  น้ําเคย  

น้ําบูดู  ไตปลา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

       (๓.๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แชอิ่ม  จากผัก  

ผลไมหรือพืชอยางอื่น 

       (๓.๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก  บด  

นึ่ง  ตม  ตุน  เคี่ยว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  ปง  ยาง  เผา  หรือวิธีอื่นใด 

       (๓.๕)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุลูกชิ้น 

       (๓.๖)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  

เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋  เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

       (๓.๗)  การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสตา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ   

ที่คลายคลึงกัน 

       (๓.๘)  การผลิต  ขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  ขนมอบอื่น ๆ 

       (๓.๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ํานม  หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว 

      (๓.๑๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑเนย  

ผลิตภัณฑเนยเทียม  และผลิตภัณฑเนยผสม   

      (๓.๑๑)  การผลิตไอศกรีม 

      (๓.๑๒)  การคั่ว  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ 

      (๓.๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 
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      (๓.๑๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  ไวน  

น้ําสมสายชู    ขาวหมาก  น้ําตาลเมา 

      (๓.๑๕)  การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ 

      (๓.๑๖)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุ  หรือขนสงน้ําแข็ง 

      (๓.๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจากพืช  

ผัก  ผลไม  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด 

      (๓.๑๘)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

      (๓.๑๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแตงอาหาร 

      (๓.๒๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม 

      (๓.๒๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุแบะแซ   

      (๓.๒๒)  การแกะ  ตัดแตง  ลางสัตวน้ํา  ที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น 

      (๓.๒๓)  การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 

      (๓.๒๔)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 

   (๔)  กิจการที่เกี่ยวกับยาเวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑ 

ทําความสะอาด 

       (๔.๑)  การผลิต  โม  บด  ผสม  หรือบรรจุยา 

       (๔.๒)  การผลิต  บรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอาง  

รวมทั้งสบูที่ใชกับรางกาย   

       (๔.๓)  การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

       (๔.๔)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

       (๔.๕)  การผลิตผงซักฟอก  สบู  น้ํายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑทําความสะอาดตาง ๆ    

   (๕)  กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

       (๕.๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช 

       (๕.๒)  การลาง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ 

       (๕.๓)  การผลิต  หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  แปงจากพืชหรือแปงอื่น ๆ  

ในทํานองเดียวกัน 

      (๕.๔)  การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักร  หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใดๆ  ก็ตาม 
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      (๕.๕)  การผลิตยาสูบ 

      (๕.๖)  การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช   

      (๕.๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย 

      (๕.๘)  การผลิตใยจากพืช 

      (๕.๙)  การตาก  สะสม  ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  ขาวโพด 

   (๖)  กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

      (๖.๑)  การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ  

ดวยโลหะหรือแร 

      (๖.๒)  การถลุงแร  การหลอม  หรือหลอโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการที่ไดรับ

ใบอนุญาตใน  (๖.๑)   

      (๖.๓)  การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร

หรือกาซ  หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

      (๖.๔)  การเคลือบ  ชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือ

โลหะอื่นใด  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

      (๖.๕)  การขัด  ลางโลหะดวยเครื่องจักร  หรือสารเคมี  ยกเวนกิจการที่ไดรับ

ใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

      (๖.๖)  การทําเหมืองแร  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือลางแร   

   (๗)  กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

      (๗.๑)  การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต 

      (๗.๒)  การผลิตยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

      (๗.๓)  การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟา  

ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

      (๗.๔)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไว

บริการหรือจําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักร 

หรือเครื่องกลดังกลาวดวย 

      (๗.๕)  การลาง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต 



 หนา   ๑๗๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๓๗  ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ   ๒๕๖๐ 
 

 

      (๗.๖)  การผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่ 

      (๗.๗)  การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต  หรือตั้งศูนยถวงลอ 

      (๗.๘)  การผลิต  ซอม  ประกอบ  หรืออัดผาเบรก  ผาคลัตช 

      (๗.๙)  การสะสม  การซอมเครื่องกล  เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบ 

ของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลเกา 

   (๘)  กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ 

      (๘.๑)  การผลิตไมขีดไฟ 

      (๘.๒)  การเล่ือย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําคิ้ว  หรือการตัดไมดวย

เครื่องจักร 

      (๘.๓)  การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสีแตงสําเร็จของเครื่องใช 

หรือผลิตภัณฑจากไม  หวาย  ชานออย 

      (๘.๔)  การอบไม 

      (๘.๕)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป 

      (๘.๖)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ 

      (๘.๗)  การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ   

      (๘.๘)  การเผาถาน  หรือสะสมถาน 

   (๙)  กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

      (๙.๑)  การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการใน

สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

      (๙.๒)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด 

      (๙.๓)  การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับ

ใบอนุญาตใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

      (๙.๔)  การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปนการให 

บริการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

      (๙.๕)  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานที่พักที่มิใชโรงแรมที่จัดไวเพ่ือใหบริการ

พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทนหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 



 หนา   ๑๗๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๓๗  ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ   ๒๕๖๐ 
 

 

      (๙.๖)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบงเชา  

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

      (๙.๗)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

      (๙.๘)  การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  

หรือตูเพลง  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

      (๙.๙)  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอ่ืน ๆ   ในทํานองเดียวกัน  เวนแตเปน    

การใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๙.๑) 

    (๙.๑๐)  การประกอบกิจการการเลนสเกต  หรือโรลเลอรเบลด  หรือการเลนอื่น ๆ        

ในทํานองเดียวกัน 

    (๙.๑๑)  การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับตาม

กฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

    (๙.๑๒)  การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย 

    (๙.๑๓)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก 

    (๙.๑๔)  การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวล่ิง  หรือตูเกม 

    (๙.๑๕)  การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 

    (๙.๑๖)  การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ 

    (๙.๑๗)  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร  

หรือส่ิงแวดลอม 

    (๙.๑๘)  การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย 

    (๙.๑๙)  การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ 

    (๙.๒๐)  การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ 

    (๙.๒๑)  การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเล้ียงหรือรับฝาก

สัตวชั่วคราว 

 (๑๐)  กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

    (๑๐.๑)  การปนดาย  กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักร  หรือทอผาดวยกี่กระตุก  

     (๑๐.๒)  การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  นุน  หรือใยสังเคราะห 

    (๑๐.๓)  การปนฝาย  นุน  ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร 



 หนา   ๑๗๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๓๗  ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ   ๒๕๖๐ 
 

 

      (๑๐.๔)  การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

      (๑๐.๕)  การเย็บ  ปกผา  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

      (๑๐.๖)  การพิมพผา  และส่ิงทออื่น ๆ 

      (๑๐.๗)  การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

      (๑๐.๘)  การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ   

 (๑๑)  กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

      (๑๑.๑)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

      (๑๑.๒)  การระเบิด  โม  บด  หรือยอยหินดวยเครื่องจักร 

      (๑๑.๓)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ดวยซีเมนต  หรือวัตถุท่ี

คลายคลึง 

      (๑๑.๔)  การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  หรือวัตถุกอสราง  รวมท้ังการขุด   

ตัก  ดูด  โม  บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (๑๑.๒) 

      (๑๑.๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

      (๑๑.๖)  การเล่ือย  ตัด  หรือประดิษฐหินเปนส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑตาง ๆ   

      (๑๑.๗)  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน   

      (๑๑.๘)  การผลิต  ผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม

       (๑๑.๙)  การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

    (๑๑.๑๐)  การผลิตกระดาษทราย  หรือผาทราย 

    (๑๑.๑๑)  การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

    (๑๑.๑๒)  การลาง  การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แกว  หิน  หรือวัตถุอ่ืนใด  

ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๕) 

 (๑๒)  กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคก  และสารเคมีตาง ๆ 

      (๑๒.๑)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  หรือสารตัวทําละลาย 

      (๑๒.๒)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกาซ 

      (๑๒.๓)  การผลิต  สะสม  กล่ัน  หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม 

      (๑๒.๔)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก 



 หนา   ๑๗๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๓๗  ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ   ๒๕๖๐ 
 

 

      (๑๒.๕)  การพนสี  ยกเวนกิจการใน  (๗.๑) 

      (๑๒.๖)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด  

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

      (๑๒.๗)  การโม  สะสม  หรือบดชัน 

      (๑๒.๘)  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 

      (๑๒.๙)  การผลิต  ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 

    (๑๒.๑๐)  การเคลือบ  ชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่

คลายคลึง 

    (๑๒.๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

    (๑๒.๑๒)  การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

    (๑๒.๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแหง 

    (๑๒.๑๔)  การผลิต  สะสม  ขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ          

ในการผลิตดอกไมเพลิง 

    (๑๒.๑๕)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 

    (๑๒.๑๖)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

    (๑๒.๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว 

 (๑๓)  กิจการอื่น ๆ 

      (๑๓.๑)  การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

      (๑๓.๒)  การผลิต  ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส        

หรืออุปกรณไฟฟา 

      (๑๓.๓)  การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

      (๑๓.๔)  การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือการถายเอกสาร 

      (๑๓.๕)  การสะสมวัตถุหรือส่ิงของที่ชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 

      (๑๓.๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา 

      (๑๓.๗)  การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว  เพ่ือนําไปใชใหมหรือแปรสภาพ

เปนผลิตภัณฑใหม 

      (๑๓.๘)  การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 



 หนา   ๑๘๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๓๗  ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ   ๒๕๖๐ 
 

 

    (๑๓.๙)  การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 

  (๑๓.๑๐)  การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร 

  (๑๓.๑๑)  การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง  หรือสัตวพาหะนําโรค 

  (๑๓.๑๒)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง 

  (๑๓.๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล 

เจาพนักงานทองถิ่นโดยความเห็นชอบของพนักงานสาธารณสุข  มีอํานาจประกาศกําหนด 

การควบคุมกิจการที่ตองควบคุมเพ่ิมเติมภายใตขอบเขตของประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยกิจการ 

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพที่ออกตามความนัยมาตรา  ๓๑  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๖  สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้ที่ตั้งอยูในเขตที่กฎหมาย      

วาดวยการผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด   

ที่เขาขายเปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย

การนั้นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี 

สถานประกอบกิจการที่จะตอเติม  แกไข  เปล่ียนแปลง  เพ่ิมเติมสถานประกอบกิจการจะตองแจง 

และไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หรือเจาพนักงานสาธารณสุข  แลวแตกรณี 

ขอ  ๗  สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  

โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานท่ีอื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่น   

ที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้น

จะตองตั้งตามที่เจาพนักงานทองถิ่น  โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

โดยคํานึงถึงลักษณะ  และประเภทของการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้น ๆ  ซึ่งอาจกอใหเกิด

อันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือกอเหตุรําคาญ   

สถานประกอบกิจการที่ไดรับอนุญาตที่ประสงคจะทําการตอเติม  แกไข  เปล่ียนแปลง  เพ่ิมเติม

สถานประกอบกิจการจะตองแจงเจาพนักงานทองถิ่นทราบไมนอยกวาสิบหาวันกอนทําการตอเติม  

เปล่ียนแปลง  แกไข  หรือเพ่ิมเติมสถานประกอบการและตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นแลว 

ขอ  ๘  สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

     (๑)  ตองเปนอาคารท่ีมีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขอ

อนุญาตไดตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 
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บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมาย

แสดงชัดเจนโดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

     (๒)  ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวาง  และการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมาย        

วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

     (๓)  ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพ 

ที่ถูกสุขลักษณะเปนประจําทุกวัน 

ขอ  ๙  สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใด    

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ท่ีลางตาฉุกเฉิน  ตามความจําเปน 

และเหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุอันตราย  และขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไวในกฎหมาย   

วาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๐  สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

     (๑)  มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภท

มูลฝอย  รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ 

     (๒)  ในกรณีท่ีมีการกําจัดเองตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น   

และตองดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

     (๓)  กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใดที่อาจเปน

อันตรายตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๑  สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวท่ีเปนพาหะของ

โรคติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

ขอ  ๑๒  สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหาร  หรือหองครัวท่ีจัดไวสําหรับการประกอบอาหาร    

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงานตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติองคการ

บริหารสวนตําบลวังยาววาดวยกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

ขอ  ๑๓  สถานประกอบกจิการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัยเปนสัดสวน

และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 
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ขอ  ๑๔  สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางาน  และมีการปฏิบัติ    

ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

ขอ  ๑๕  สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้ 

     (๑)  มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวของ  ท้ังนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอยางนอย 

หกเดือนตอครั้งและมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานท่ีทางราชการกําหนด  หรือยอมรับ  

ใหแกคนงานไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

     (๒)  กรณีที่มีวัตถุอันตรายตองมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย   

หรือส่ิงของที่อาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

ขอ  ๑๖  สถานประกอบกิจการใดท่ีการประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียง  

หรือความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมี 

หรือวัตถุอันตรายจะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิให เกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญ   

หรือเปนอันตรายตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

ขอ  ๑๗  เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  หามมิใหผูใด        

ดําเนินกิจการตามที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะท่ีเปนการคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาต          

จากเจาพนักงานทองถิ่น 

ในการออกใบอนุญาตเจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ

เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวโดยท่ัวไปในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว 

ขอ  ๑๘  ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะที่เปน

การคาจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  

ดังตอไปนี้ 

   (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

   (๒)  สําเนาทะเบียนบานของบานท่ีใชเปนที่ตั้งของสถานประกอบการ 

  (๓)  กรณีเปนนิติบุคลใหนําสําเนาหนังสือการจดทะเบียนนิติบุคคลย่ืนดวย 

  (๔)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 
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  (๕)  หนังสือมอบอํานาจ  พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูมอบและผูรับมอบ

กรณีผูขอรับใบอนุญาตไมสามารถดําเนินการดวยตนเอง   

  (๖)  อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลวังยาวประกาศกําหนด 

ขอ  ๑๙  ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

    (๑)  จะตองไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมาย 

ที่เกี่ยวของกับการประกอบกิจการประเภทท่ีขอรับใบอนุญาต 

    (๒)  จะตองยอมใหเจาพนักงานทองถิ่น  หรือเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือผูซึ่ง 

เจาพนักงานทองถิ่นมอบหมายเขาตรวจสถานที่  เครื่องมือ  เครื่องใช  เครื่องจักร  ตลอดจนวิธีการผลิตได

ภายในเวลาอันสมควรเมื่อไดรับแจงจากเจาพนักงานทองถิ่นแลว 

    (๓)  จะตองสงหรือยอมใหตรวจเอกสารตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นรองขอ  เวนแต          

จะเปนความลับทางการคาตามปกติ  หรือมีเหตุจําเปนอยางอ่ืนอันมิอาจกาวลวงได  และใหเจาพนักงาน 

มีอํานาจผอนผันตองไมเปนเหตุกระทบกระเทือนถึงสุขภาพ  หรือความเปนอยูท่ีเหมะสมกับการดํารงชีพ

ของประชาชนท่ีอยูใกลเคียงนั้น 

ขอ  ๒๐  ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ      

แจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร        

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ  ๒๑  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น    

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ          

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวม 

ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณ 

ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้ง 

แจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาต  หรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล    

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ี

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 
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ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาต  หรือยังไมอาจมีคําส่ัง 

ไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกิน 

สิบหาวันแตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอน 

ส้ินกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ  ๒๒  ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาตและใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ    

ขององคการบริหารสวนตําบลวังยาวเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุเมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๑๘  และขอ  ๑๙  ดวย 

ขอ  ๒๓  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต  ตามอัตราท่ีกําหนดไว    

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต  สําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต 

ส้ินอายุสําหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิ ได 

เสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม 

ที่คางชําระ  เวนแต ผู ไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการ 

เสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๒๔  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร    

สวนตําบลวังยาว 

ขอ  ๒๕  ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ี    

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ  ๒๖  ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุด  ตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 



 หนา   ๑๘๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๓๗  ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ   ๒๕๖๐ 
 

 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ 

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

    (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหายใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น 

    (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๒๗  ในกรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติ      

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติ          

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ  ๒๘  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  เมื่อปรากฏวาผูรับ

ใบอนุญาต 

    (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไป  และมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

    (๒)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

    (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถกูตองตามบทบัญญัตแิหงพระราชบญัญตัิการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่

ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้   และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตราย 

อยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพ

ของประชาชน 

ขอ  ๒๙  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงให        

ผูรับใบอนุญาตทราบในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคาํส่ังดงักลาวใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาท่ีคําส่ังไปถึง 

หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 



 หนา   ๑๘๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๓๗  ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๓๐  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๓๑  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๓๒  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลวังยาวเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้    

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๓๐  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

เกรียงศกัดิ ์ วงศศรีสังข 

ปลัดนายกองคการบรหิารสวนตําบลวังยาว  ปฏิบตัิหนาที่ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลวงัยาว 



บญัชีอัตราคา่ธรรมเนียมท้ายข้อบญัญตัิองค์การบรหิารส่วนตําบลวังยาว 
เรื่อง  กิจการทีเ่ปน็อันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 

ลําดบัที ่ ประเภทการคา้ 
ค่าธรรมเนียมต่อป ี
บาท สตางค ์

 ๑.  กิจการทีเ่กี่ยวกบัสตัว์เลีย้ง   

๑.๑ การเลี้ยงสัตว์บก  สัตว์ปีก  สตัว์เลื้อยคลานหรือแมลง 
๑.๑.๑  การเลีย้งช้าง  ม้า  โค  กระบือ  แกะ  แพะ 
 ก.  จํานวน  ๖  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๒๐  ตัว 
 ข.  จํานวน  ๒๑  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๕๐  ตัว 
          ค.  จํานวน  ๕๑  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๑๐๐  ตัว 
          ง.  จํานวน  ๑๐๑  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๕๐๐  ตัว 
          จ.  จํานวนต้ังแต่  ๕๐๑  ตัวขึ้นไป 

 
 

๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๕๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 ๑.๑.๒  การเลีย้งสุกร   

           ก.  จํานวน  ๖  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๒๐  ตัว 
      ข.  จํานวน  ๒๑  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๕๐  ตัว 
          ค.  จํานวน  ๕๑  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๑๐๐  ตัว 
          ง.  จํานวน  ๑๐๑  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๕๐๐  ตัว 
          จ.  จํานวนต้ังแต่  ๕๐๑  ตัวขึ้นไป 

๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๕๐๐ 
๕,๐๐๐ 

- 
- 
- 
- 
- 

 ๑.๑.๓  การเลีย้งห่าน  เป็ด  ไก่  หรือ  สัตว์ปีกอ่ืน   
    ก.  จํานวนต้ังแต่  ๑๐๑ - ๕๐๐  ตัว ๑๐๐ - 

    ข.  จํานวนต้ังแต่  ๕๐๑ - ๒,๐๐๐  ตัว ๒๐๐ - 
    ค.  จํานวนต้ังแต่  ๒,๐๐๑ - ๕,๐๐๐  ตัว ๕๐๐ - 
    ง.  จํานวนต้ังแต่  ๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐  ตัว ๑,๐๐๐ - 
    จ.  จํานวนต้ังแต่  ๑๐,๐๐๑  ตัวขึ้นไป ๒,๐๐๐ - 
 ๑.๑.๔  การเลีย้งสัตว์นํ้า  สัตว์เลื้อยคลาน  หรือแมลง 

         ก.  ต้ังแต่  ๑๐๐  แต่ไม่เกิน  ๔๐๐  ตารางเมตร   
         ข.  เกิน  ๔๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป   

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

- 
- 
- 

๑.๒ การประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์  รวบรวมสัตว์  หรือธุรกิจอ่ืนใด  
อันมีลักษณะทํานองเดียวกัน  เพ่ือให้ประชาชนเข้าชม  หรือเพ่ือ
ประโยชน์ของกิจการน้ัน  จะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 

๓,๐๐๐ - 

 ๒.  กิจการเกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์   
๒.๑ การฆ่าหรือชําแหละสัตว์  ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร   

การเร่ขาย  การขายในตลาด 
      ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร   
      ข.  โดยใช้เครื่องจักร 

 
 

    ๒๐๐ 
๕๐๐ 

 
 
 

    - 
    - 

 
 
 



๒ 

 

ลําดบัที ่ ประเภทการคา้ 
ค่าธรรมเนียมต่อป ี
บาท สตางค ์

๒.๒ การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว์  ขนสัตว์ ๕๐๐ - 
๒.๓ การสะสมเขา  กระดูก  หรือช้ินส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป ๑,๐๐๐ - 
๒.๔ การเคี่ยวหนัง  เอ็น  หรือไขสตัว์ ๕๐๐ - 
๒.๕ การผลิตสิ่งของเคร่ืองใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ  จากเปลือก  กระดอง  

กระดูก  เขา  หนัง  ขนสัตว์หรือส่วนอ่ืน ๆ  ของสัตว์ด้วยการต้ม  น่ึง  
ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ  ซึ่งมิใช่เพ่ือเป็นอาหาร 
   ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
   ข.  โดยใช้เครื่องจักร 

 
 
 
 

๒๐๐ 
    ๕๐๐ 

 
 
 
- 
- 

๒.๖ การผลิต  โม่  ป่น  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอ่ืนใดต่อ
สัตว์  หรือพืช  หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของสัตว์  หรือพืชเพ่ือเป็นอาหาร  
หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์ 

๕๐๐ - 

    ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร     ๒๐๐ - 
    ข.  โดยใช้เครื่องจักร ๕๐๐  - 

๒.๗ การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือล้างคร่ัง ๑,๐๐๐ - 
 ๓.  กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเว้นในสถานที่

จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน 

  

๓.๑ การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  นํ้าพริกแกง  นํ้าพริกปรุงสําเร็จ  
เต้าเจี้ยว  ซีอ๊ิว  นํ้าจิ้ม  หรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ 
   ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
   ข.  โดยใช้เครื่องจักร 

 
 

๒๐๐ 
๕๐๐ 

 
 
- 
- 

๓.๒ การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว์  ได้แก่  
ปลาร้า  ปลาเจ่า  กุ้งเจ่า  ปลาส้ม  ปลาจ่อม  แหนม  หม่ํา  ไส้กรอก  
กะปิ  นํ้าปลา  หอยดอง  นํ้าเคย  นํ้าบูดู  ไตปลา  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ  
ที่คล้ายคลึง   
   ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
   ข.  โดยใช้เครื่องจักร 

 
 
 
 
 

๒๐๐ 
๕๐๐ 

 
 
 
 
 

- 
- 

๓.๓ การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แช่อ่ิม  จากผัก  
ผลไม้  หรือพืชอย่างอ่ืน 

 
๒๐๐ 

 
- 

๓.๔ การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตว์ที่ได้โดย  
การตาก  บด  น่ึง  ต้ม  ตุ๋น  เคี่ยว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  
ป้ิง  ย่าง  เผา  หรือ  วิธีอ่ืนใด 
   ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
   ข.  โดยใช้เครื่องจักร 

 
 
 

๒๐๐ 
๕๐๐  

 
 
 
- 
- 
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๓.๕ การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุลูกช้ิน 
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข. โดยใช้เครื่องจักร 

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

 
- 
- 

๓.๖ การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  เส้นหมี่  ขนมจีน  ก๋วยเต๋ียว  
เต้าฮวย  เต้าหู้  วุ้นเส้น  เก้ียมอ๋ี  เน้ือสัตว์เทียม  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ  
ที่คล้ายคลึง 

  

  ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๒๐๐ - 
  ข.  โดยใช้เครือ่งจักร ๕๐๐ - 

๓.๗ การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสต้า  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ  
ที่คล้ายคลึง 

  

  ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๒๐๐ - 
  ข.  โดยใช้เครือ่งจักร ๕๐๐ - 

๓.๘ การผลิต  ขนมปังสด  ขนมปังแห้ง  จันอับ  ขนมเป๊ียะ  ขนมอบอ่ืน ๆ ๒๐๐ - 
๓.๙ การผลิต  สะสม  แบ่งบรรจุ  นํ้านม  หรือผลิตภัณฑ์จากนํ้านมสัตว์ ๒๐๐ - 
๓.๑๐ การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  

ผลิตภัณฑ์เนย  ผลิตภัณฑ์เนยเทียม  ผลิตภัณฑ์เนยผสม   
๓๐๐ - 

 
๓.๑๑ การผลิตไอศกรีม ๓๐๐ - 
๓.๑๒ การค่ัว  สะสม  หรือแบ่งบรรจุกาแฟ  ต้ังแต่  ๑๐๐  กิโลกรัมขึ้นไป ๑,๐๐๐ - 
๓.๑๓ การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  ใบชาแห้ง  ชาผง  หรือเครื่องด่ืม

ชนิดผงอ่ืน ๆ  ต้ังแต่  ๑๐๐  กิโลกรัมขึ้นไป 
๑,๐๐๐ - 

 
๓.๑๔ การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  เอทลิแอลกอฮอล์  สุรา  เบียร์  ไวน์  

นํ้าส้มสายชู  ขา้วหมาก  นํ้าตาลเมา 
ก. ไม่เกิน  ๒๐๐  ลิตร 
ข. เกิน  ๒๐๐  ลติรขึ้นไป 

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 
- 

 

- 

๓.๑๕ การผลิตนํ้ากลัน่  นํ้าบริโภค  นํ้าด่ืมจากเครื่องจําหน่ายอัตโนมัติ ๑,๐๐๐ - 
๓.๑๖ การผลิต  สะสม  แบ่งบรรจุและขนส่งนํ้าแขง็  ซึ่งต้ังเป็นโรงงาน 

ก. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมไม่เกิน  ๓๐  แรงม้า 
ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมเกิน  ๓๐  แรงม้าขึ้นไป 

 
๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
- 
- 

๓.๑๗ การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุนํ้าอัดลม  นํ้าหวาน  นํ้าโซดา   
นํ้าจากพืช  ผัก  ผลไม้  เครื่องด่ืมชนิดต่าง ๆ  บรรจุกระป๋อง  ขวด
หรือภาชนะอ่ืนใด 

๑,๐๐๐ - 
 

๓.๑๘ การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารกระป๋อง  ขวดหรือภาชนะ
อ่ืนใด 

๑,๐๐๐ - 

๓.๑๙ การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแต่งอาหาร  
ต้ังแต่  ๑๐๐  กิโลกรัมขึ้นไป 

๑,๐๐๐ - 
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๓.๒๐ การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  นํ้าตาล  นํ้าเช่ือม  ต้ังแต่   
๑๐๐  กิโลกรมัขึ้นไป 

๑,๐๐๐ - 
 

๓.๒๑ การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุแบะแซ  ต้ังแต่  ๑๐๐  กิโลกรัมขึ้นไป   ๑,๐๐๐ - 
๓.๒๒ การแกะ  ตัดแต่ง  ล้างสัตว์นํ้า  ที่ไมใ่ช่เป็นส่วนหน่ึงของกิจการห้องเย็น ๑,๐๐๐ - 
๓.๒๓ การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร ๑,๐๐๐ - 
๓.๒๔ การเก็บ  การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ - 

 ๔.  กิจการทีเ่กี่ยวกบัยา  เวชภณัฑ์  อุปกรณ์การแพทย ์ 
เครื่องสาํอาง  ผลติภณัฑ์ทําความสะอาด 

  

๔.๑ การผลิต  โม ่ บด  ผสม  หรอืบรรจุยาด้วยเครื่องจักร   
  ก.  เครื่องจักรที่มีกําลังไม่เกิน  ๑  แรงม้า  ลงมา ๓๐๐ - 
  ข.  เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า  ๑  แรงม้า  แต่ไม่เกิน  ๕  แรงม้า ๕๐๐ - 
  ค.  เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า  ๕  แรงม้าขึ้นไป ๑,๐๐๐ - 

๔.๒ การผลิต  บรรจุยาสีฟัน  แชมพู  ผ้าเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอาง
รวมทั้งสบู่ที่ใช้กับร่างกาย   

๑,๐๐๐ - 
 

๔.๓ การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑ์จากสําล ี ๑,๐๐๐ - 
๔.๔ การผลิตผ้าพันแผล  ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อมสําเรจ็รูป ๑,๐๐๐ - 
๔.๕ การผลิตผงซักฟอก  สบู่  นํ้ายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑ์    

ทําความสะอาดต่าง ๆ   
๑,๐๐๐ - 

 
 ๕.  กิจการทีเ่กี่ยวกบัการเกษตร   

๕.๑ การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุนํ้ามันจากพืช ๑,๐๐๐ - 
๕.๒ การล้าง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ ๑,๐๐๐ - 
๕.๓ การผลิต  หรือแบ่งบรรจุแป้งมันสําปะหลัง  แป้งสาคู  แป้งจากพืชหรือ

แป้งอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน  ด้วยเครื่องจักร 
๑,๐๐๐ - 

 
๕.๔ การสีข้าว  นวดข้าวด้วยเครื่องจักร  หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ   

ก็ตาม 
  

  ก.  ไม่เกิน  ๒๐  เกวียน ๒๐๐ - 
  ข.  เกิน  ๒๐  เกวียน ๕๐๐ - 

๕.๕ การผลิตยาสูบ   
  ก.  โดยใช้เครือ่งจักร ๑,๐๐๐ - 
  ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๕๐๐ - 

๕.๖ การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช  ด้วยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ - 
๕.๗ การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุ๋ย 

ก. ไม่เกิน  ๕๐๐  กิโลกรัม 
ข. เกิน  ๕๐๐  กิโลกรัมขึ้นไป 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 
- 
- 
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๕.๘ การผลิตใยจากพืช 
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข. โดยใช้เครื่องจักร 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 
- 
- 

๕.๙ การตาก  สะสม  ขนถ่ายผลติผลของมันสําปะหลัง  ข้าวเปลือก  อ้อย  
ข้าวโพด 

ก. ไม่เกิน  ๑๐  ตัน 
ข. เกิน  ๑๐  ตันขึ้นไป 

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 
- 
- 

 ๖.  กิจการทีเ่กี่ยวกบัโลหะหรือแร ่   
๖.๑ การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณ์  หรือเครือ่งใช้ต่าง ๆ   

ด้วยโลหะหรือแร่   
  

  ก.  ด้วยเครื่องจักรที่มีกําลังรวมไม่เกิน  ๓๐  แรงม้า ๑,๐๐๐ - 
  ข.  ด้วยเครื่องจักรที่มีกําลังรวมเกิน  ๓๐  แรงม้าขึ้นไป ๓,๐๐๐ - 

๖.๒   การถลุงแร่  การหลอม  หรือหล่อโลหะทุกชนิด  ยกเว้นกิจการที่ได้รับ
ใบอนุญาตใน  ๖.๑ 

๑,๐๐๐ - 

  ๖.๓ การกลึง  เจาะ  เช่ือม  ตี  ตัด  ประสาน  รดี  หรืออัดโลหะด้วย
เครื่องจักรหรือก๊าซ  หรือไฟฟ้า  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาต 
ใน  ๖.๑ 

๑,๐๐๐ - 

  ๖.๔    การเคลือบ  ชุบโลหะด้วยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล
หรือโลหะอ่ืนใด  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  ๖.๑ 

๕๐๐ - 

๖.๕ การขัด  ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร  หรือสารเคมี  ยกเว้นกิจการที่ได้รับ
ใบอนุญาตใน  ๖.๑ 

  

  ก.  เครื่องจักรที่มีกําลังไม่เกิน  ๑  แรงม้า ๒๐๐ - 
  ข.  เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า  ๑  แรงม้า  แต่ไม่เกิน   

           ๕  แรงม้า 
๕๐๐ - 

  ค.  เครื่องจักรที่มีกําลังเกิน  ๕  แรงม้าขึ้นไป   ๑,๐๐๐ - 
๖.๖ การทําเหมืองแร่  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือล้างแร่ ๑,๐๐๐ - 

 ๗.  กิจการเกีย่วกบัยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกล   
๗.๑ การต่อ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พ่นส ี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์ ๑,๐๐๐ - 
๗.๒ การผลิตยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเคร่ืองกล ๒,๐๐๐ - 
๗.๓ การซ่อม  การปรับแต่งเคร่ืองยนต์  เครื่องจักร  เครื่องกล   

ระบบไฟฟ้า  ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของ
ยานยนต์  เครือ่งจักร  หรือเคร่ืองกล 

  

   ก. รถจักรยานยนต์ ๒๐๐ - 
  ข.  รถยนต์ ๓๐๐ - 
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๗.๔ การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์  เครื่องจักรหรือเคร่ืองกล  ซึ่งมีไว้
บริการหรือจําหน่าย  และในการประกอบธุรกิจน้ันมีการซอ่มหรือ
ปรับปรุงยานยนต์  เครื่องจักรหรือเคร่ืองกลดังกล่าว 

    ๑,๐๐๐ - 

๗.๕ การล้าง  ขัดสี  เคลือบสี  หรอือัดฉีดรถยนต์ ๑,๐๐๐ - 
๗.๖ การผลิต  สะสม  จําหน่าย  ซ่อม  หรืออัดแบตเตอรี่ ๑,๐๐๐ - 
๗.๗ การจําหน่าย  ซ่อม  ปะ  เช่ือมยางรถยนต์  หรือต้ังศูนย์ถ่วงล้อ 

    ก.  รถจักรยานและรถจักรยานยนต์ 
    ข.  รถยนต์ 

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

 
- 
- 

๗.๘ การผลิต  ซ่อม  ประกอบ  หรืออัดผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์ ๑,๐๐๐ - 
๗.๙ การสะสม  การซ่อมเครื่องกล  เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่ เป็น

ส่วนประกอบของยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเคร่ืองกลเก่า 
     ๑,๐๐๐ - 

 
 ๘.  กิจการทีเ่กี่ยวกบัไม้หรือกระดาษ   

๘.๑ การผลิตไม้ขีดไฟ ๑,๐๐๐ - 
๘.๒ การเลื่อย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดร่อง  ทาํคิ้ว  หรือตัดไม้ด้วย

เครื่องจักร 
     ๑,๐๐๐   - 

๘.๓ การผลิต  พ่น  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แต่งสําเร็จสิ่งของเครื่องใช้หรือ
ผลิตภัณฑ์จากไม้  หวาย  ชานอ้อย 

     ๑,๐๐๐ - 
 

๘.๔ การอบไม้ ๑,๐๐๐ - 
๘.๕ การผลิต  สะสม  แบ่งบรรจุธูป ๑,๐๐๐ - 
๘.๖ การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช้  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดด้วย

กระดาษ 
    ๓๐๐ - 

๘.๗ การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ ๕๐๐ - 
๘.๘ การเผาถ่าน  หรือสะสมถ่าน   

  ก.  ขายปลีก ๑๐๐ - 
  ข.  ขายส่ง ๒๐๐ - 
 ๙.  กิจการทีเ่กี่ยวกบัการบริการ   

๙.๑ การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

ก. พ้ืนที่ประกอบการไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
ข. พ้ืนที่ประกอบการเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 

 
 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 
- 
- 

๙.๒ การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด ๓,๐๐๐ - 

๙.๓ การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับ
ใบอนุญาต  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

๑,๐๐๐ 
 
 

- 
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๙.๔ การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอนํ้า  อบสมุนไพร  เว้นแต่เป็น
การให้บริการใน  ๙.๑  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล 

๑,๐๐๐ - 

๙.๕ การประกอบกิจการโรงแรม  สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่ได้จัดไว้เพ่ือ
ให้บริการพักช่ัวคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนโดยมีค่าตอบแทน  
หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

ก. มีห้องพักไม่เกิน  ๑๐  ห้อง 
ข. มีห้องพักเกิน  ๑๐  ห้อง  แต่ไม่เกิน  ๓๐  ห้อง 
ค. มีห้องพักเกิน  ๓๐  ห้องขึ้นไป 

 
 

 
๑,๐๐๐ 
๒,๕๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
 
 
 

- 
- 
- 

๙.๖ การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดให้เช่า  ห้องเช่า  หรือห้องแบ่งเช่า
หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

ก. มีห้องพักไม่เกิน  ๑๐  ห้อง 
ข. มีห้องพักเกิน  ๑๐  ห้อง  แต่ไม่เกิน  ๓๐  ห้อง 
ค. มีห้องพักเกิน  ๓๐  ห้องขึ้นไป 

 
 

๑,๐๐๐ 
๒,๕๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
 
 

- 
 

- 
- 

๙.๗ การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
ก. มีที่น่ังชมไม่เกิน  ๓๐๐  ที่น่ัง 
ข. มีที่น่ังชมเกิน  ๓๐๐ที่น่ังขึ้นไป 

 
๑,๕๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
- 
- 

๙.๘ การจัดให้มีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เต้นรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  
คาราโอเกะ  หรือตู้เพลง  หรือการแสดงอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

๑,๐๐๐ - 

๙.๙ การประกอบกิจการสระว่ายนํ้า  หรือกิจการอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน  
เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน  ๙.๑   

๒,๐๐๐ - 

๙.๑๐ การประกอบกิจการเล่นสเกต  หรือโรลเลอร์เบลด  หรือการเล่นอ่ืน ๆ  
ในทํานองเดียวกัน 

๒,๐๐๐ - 

๙.๑๑ การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแต่งผม  เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับ
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

๒๐๐ - 

๙.๑๒ การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย ๓๐๐ - 
๙.๑๓ การประกอบกิจการให้บริการควบคุมนํ้าหนัก   ๑,๐๐๐ - 
๙.๑๔ การประกอบกิจการสวนสนุก  โบว์ลิ่ง  หรือตู้เกม ๑,๐๐๐ - 
๙.๑๕ การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ ๕๐๐ - 
๙.๑๖ การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  หรือสนามฝึกซ้อมกอลฟ์ ๑๐,๐๐๐ - 
๙.๑๗ การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  การสาธารณสุข  

วิทยาศาสตร์หรือสิ่งแวดล้อม 
๑,๐๐๐ - 

๙.๑๘ การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะส่วนหน่ึงส่วนใดของร่างกาย ๕๐๐ - 
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๙.๑๙ การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ ๑๐,๐๐๐ - 
๙.๒๐ การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุทีบ้่านของผู้รับบริการ ๑,๐๐๐ - 
๙.๒๑ การประกอบกิจการให้บริการสปา  อาบนํ้า  ตัดขน  รับเลีย้งหรือรับฝาก

สัตว์ช่ัวคราว 
๑,๐๐๐ - 

 ๑๐.  กิจการทีเ่กี่ยวกบัสิ่งทอ   
๑๐.๑ การป่ันด้าย  กรอด้าย  ทอผ้าด้วยเครื่องจักร  หรือทอผ้าด้วยก่ีกระตุก  

ต้ังแต่  ๕  ก่ีขึน้ไป 
 ก.  การทอผ้าด้วยก่ีกระตุกต้ังแต่  ๕ - ๑๐  ก่ี 
 ข.  การทอผ้าด้วยก่ีกระตุกต้ังแต่  ๑๐  ก่ีขึน้ไป 
 ค.  การทอผ้าด้วยเครื่องจักร 

 
 

๒๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

 
 
- 
- 
- 

๑๐.๒ การสะสมปอ  ป่าน  ฝ้าย  นุ่น  หรือใยสังเคราะห์ 
ก. ต้ังแต่  ๑๐๐  –  ๕๐๐  กิโลกรัม 
ข. เกิน  ๕๐๐  กิโลกรัมขึ้นไป 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 
- 
- 

๑๐.๓ การป่ันฝ้าย  นุ่น  ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร   ๑,๐๐๐ - 
๑๐.๔ การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ  ด้วยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ - 
๑๐.๕ การเย็บ  ปักผา้  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ  ด้วยเครื่องจักร  ต้ังแต่   

๕  เครื่องขึ้นไป   
๑,๐๐๐ - 

๑๐.๖ การพิมพ์ผ้า  และสิ่งทออ่ืน ๆ ๒๐๐  
๑๐.๗ การซัก  อบ  รดี  หรืออัดกลบีผ้าด้วยเครื่องจักร ๓๐๐ - 
๑๐.๘ การย้อม  ฟอก  กัดสีผ้าหรือสิง่ทออ่ืน ๆ ๒,๐๐๐ - 

 ๑๑.  กิจการทีเ่กี่ยวกบัหนิ  ดนิ  ทราย  ซีเมนต์  หรือวัตถุที่คลา้ยคลงึ   
๑๑.๑ การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา ๑,๐๐๐ - 
๑๑.๒   การระเบิด  โม่  บด  หรือย่อยหินด้วยเครื่องจักร ๑๐,๐๐๐ - 
๑๑.๓ การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ  ด้วยซีเมนต์  หรือวัตถุ  

ที่คล้ายคลึง   
๑,๐๐๐ - 

๑๑.๔ การสะสม  ผสมซีเมนต์  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุก่อสร้าง  รวมท้ังการขุด  
ตัก  ดูด  โม่  บด  หรือย่อยด้วยเครื่องจักร  ยกเว้นกิจการที่ได้รับ 
อนุญาตใน  ๑๑.๒ 

ก. ๑  –  ๓  ตัน 
ข. ๔  –  ๕  ตัน 
ค. ๖  ตันขึ้นไป 

 
 
 

๒๐๐ 
๕๐๐ 

๓,๐๐๐ 

 
 
 
- 
- 
- 

๑๑.๕ การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถทุี่คล้ายคลึง ๑,๐๐๐ - 
๑๑.๖ การเลื่อย  ตัด  หรือประดิษฐห์ินเป็นสิ่งของ  เครื่องใช้  หรอืผลิตภัณฑ์

ต่าง ๆ 
๑,๐๐๐ - 

๑๑.๗ การผลิตชอล์ก  ปูนปลาสเตอร์  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรอืเผาหินปูน ๑,๐๐๐ - 
๑๑.๘ การผลิต  ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ที่มีแรใ่ยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม ๑,๐๐๐ - 
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๑๑.๙ การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว ๑,๐๐๐   - 
๑๑.๑๐ การผลิตกระดาษทราย  หรือผ้าทราย ๑,๐๐๐ - 
๑๑.๑๑ การผลิตใยแกว้  หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว ๑,๐๐๐ - 
๑๑.๑๒ การล้าง  การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพื้นผิวกระจก  แก้ว  หิน  หรือ  

วัตถุอ่ืนใดยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  ๖.๕ 
๑,๐๐๐ - 

 ๑๒.  กิจการทีเ่กี่ยวกบัปโิตรเลียม  ปิโตรเคมี  ถ่านหิน  ถ่านโคก้    
และสารเคมีตา่ง ๆ 

  

๑๒.๑ การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนส่งกรด  ด่าง  สารออกซิไดซ์  หรือสาร  
ตัวทําละลาย 

๒,๐๐๐  

๑๒.๒ การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรอืขนส่งก๊าซ 
    ก.  การสะสมก๊าซประเภทหุงต้มเพ่ือจําหน่ายในร้านค้า  ต้ังแต่ 

๓๐๐  กิโลกรมัขึ้นไป 
    ข.  การสะสมก๊าซในลักษณะเป็นสถานีบริการก๊าซสําหรับรถยนต์ 

 
๕๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
- 
 
- 

๑๒.๓ การผลิต  สะสม  กลั่น  หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  
ต้ังแต่  ๑,๐๐๐  ลิตรขึ้นไป 

๑,๐๐๐ - 

๑๒.๔ การผลิต  สะสม  หรือขนส่งถา่นหิน  หรือถา่นโค้ก ๒,๐๐๐ - 
๑๒.๕ การพ่นสี  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  ๗.๑ ๑,๐๐๐ - 
๑๒.๖ การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช้  หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม  พลาสติก  

เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
๕๐๐ - 

๑๒.๗ การโม่  สะสม  หรือบดชัน ๒๐๐ - 
๑๒.๘ การผลิตสี  หรอืนํ้ามันผสมส ี ๑,๐๐๐ - 
๑๒.๙ การผลิต  ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ ๒๐๐ - 
๑๒.๑๐ การเคลือบ  ชุบวัตถุด้วยพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถ ุ 

ที่คล้ายคลึง 
๕๐๐ - 

๑๒.๑๑ การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท ์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง ๕๐๐ - 
๑๒.๑๒ การผลิต  หรือบรรจุสารเคมดัีบเพลิง ๕๐๐ - 
๑๒.๑๓ การผลิตนํ้าแขง็แห้ง ๒๐๐ - 
๑๒.๑๔ การผลิต  สะสม  ขนส่งดอกไม้เพลิง  หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบ

ในการผลิตดอกไม้เพลิง 
๒,๐๐๐ - 

๑๒.๑๕ การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคมีเคลือบเงา ๑,๐๐๐ - 
๑๒.๑๖ การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค   

ต้ังแต่  ๑๐๐  ลิตรขึ้นไป 
๑,๐๐๐ - 

๑๒.๑๗ การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว  ต้ังแต่  ๑๐๐  ลิตรขึ้นไป ๓๐๐ - 
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 ๑๓.  กิจการอืน่ ๆ   
๑๓.๑ การพิมพ์หนังสือพิมพ์หรือสิง่พิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร   

   ก.  กําลังเคร่ืองจักรรวมไม่เกิน  ๑๐  แรงม้า ๕๐๐ - 
   ข.  กําลังเคร่ืองจักรรวมเกินกว่า  ๑๐  แรงม้าขึ้นไป ๑,๐๐๐ - 

๑๓.๒ การผลิต  ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องไฟฟ้า   
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  หรอือุปกรณ์ไฟฟ้า 

ก. การซ่อม 
ข. การผลิต 

 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 

- 

๑๓.๓ การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง ๕๐๐ - 
๑๓.๔ การพิมพ์แบบ  พิมพ์เขียว  หรือถ่ายเอกสาร  ต้ังแต่  ๕  เครื่องขึ้นไป ๒๐๐ - 
๑๓.๕ การสะสมวัตถหุรือสิ่งของที่ชํารุด  ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 

ก. พ้ืนที่ใช้วางวัตถุไม่เกิน  ๒๐  ตารางวา 
ข. พ้ืนที่ใช้วางวัตถุเกิน  ๒๐  ตารางวา  แต่ไม่เกิน  ๕๐  ตารางวา 
ค. พ้ืนที่ใช้วางวัตถุเกิน  ๕๐  ตารางวา  แต่ไม่เกิน  ๑๐๐  ตารางวา 
ง.   พ้ืนที่ใช้วางวัตถุเกิน  ๑๐๐  ตารางวาขึ้นไป 

 
๓๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
- 
- 
- 
- 

๑๓.๖ การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
ก. พ้ืนที่ไม่เกิน  ๔๐๐  ตารางวา 
ข. พ้ืนที่เกิน  ๔๐๐  ตารางวา  แต่ไม่เกิน  ๘๐๐  ตารางวา 
ค. พ้ืนที่เกิน  ๘๐๐  ตารางวาขึ้นไป 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
- 
- 
- 

๑๓.๗ การล้างขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพ่ือนําไปใช้ใหม ่
หรือแปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ใหม ่

๒๐๐ - 

๑๓.๘ การพิมพ์  เขียน  พ่นสี  หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ ๑,๐๐๐ - 
๑๓.๙ การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรอืแพปลา ๕๐๐ - 
๑๓.๑๐ การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยเคร่ืองจักร   ๕๐๐ - 
๑๓.๑๑ การให้บริการควบคุมป้องกันและกําจัดแมลง  หรือสัตว์พาหะนําโรค ๕๐๐ - 
๑๓.๑๒ การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช้  หรือผลิตภัณฑ์จากยาง ๑,๐๐๐ - 
๑๓.๑๓ การผลิต  สะสม  หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล ๑,๐๐๐ - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     เลขท่ี................ 
คําขอรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

        เขียนท่ี………........…………………………………… 

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

 ขาพเจา  (นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล)……………...………………………………………………...…............................ 
อาย…ุ…………….ป  สัญชาติ……………………….บานเลขท่ี…….……...หมูท่ี………..ตรอก/ซอย…..................……………..…… 
ถนน…………………………แขวง/ตําบล………………………………..……เขต/อําเภอ………..……………………..............………….… 
เทศบาล/อบต.…………………………………………………………………..จังหวัด………………………………..........……………………… 
หมายเลขโทรศัพท……………………………………… 

 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 
  (  )  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภท  …………………………………………………………………    
มีคนงาน  ………………..….  คน  ใชเครื่องจักรขนาด  ………………………………….……..……….……………………….แรงมา
ตอ  (เจาพนักงานทองถ่ิน  )  …………………………………………………………......…พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐาน
และเอกสารมาดวย  ดังนี้  คือ 
  ๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  ๒)  สําเนาทะเบียนบาน 
  ๓)  สําเนาใบทะเบียนนิติบุคคล  (ถามี) 
  ๔)  บัญชีอัตราคาธรรมเนียมในการใหบริการ 
  ๕)  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  คือ 
   ๕.๑)  .…………………………………………………………………………………… 
   ๕.๒)  ……………………………………………………………………………………. 
  ๖)  อ่ืน  ๆ..………………………………………………………………………………………… 
   ๖.๑)  .…………………………………………………………………………………… 
   ๖.๒)  ……………………………………………………………………………………. 
 

แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

          
  ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 
 

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



ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
  (  )  เห็นสมควรอนุญาต  และควรกําหนดเง่ือนไข  ดังนี้  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  (  )  เห็นควรไมอนุญาต  เพราะ  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
     (ลงชื่อ)  ………………………………….  เจาพนักงานสาธารณสุข 
 (…………...……………..………..) 
     ตําแหนง…………………………………....วันท่ี…../………/…….. 
 
 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 
        (  )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 
        (  )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 
                            (ลงชือ่)………………………………….เจาพนักงานทองถ่ิน 
       (………………...………………..) 
  ตําแหนง…………………………………………..วันท่ี…../………/…….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ…………………………………………….. 
เลมท่ี……………เลขท่ี…………/……………… 

 อนุญาตให……………………………………..………………………สัญชาติ…………....อยูบานเลขท่ี………….…......… 

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

อําเภอ/เขต…………………………..………….…………จังหวัด………..………….…………รหสัไปรษณีย........................................
โทรศัพท………….…………………………   

 ขอ  ๑  ประกอบกิจการ……………………………………………….........……ประเภท……………….…………...…… 
โดยใชชื่อสถานประกอบการวา……………………………………………………………………….......………………………………………… 
ตั้งอยูบานเลขท่ี……….……….หมูท่ี………..……ตรอก/ซอย………………..…………ถนน…………............……………….....………. 
ตําบล/แขวง………………………………อําเภอ/เขต……………………………………จังหวัด……………….......………….…………….… 
โทรศัพท………………………..…..…โทรสาร………………………………มีพ้ืนท่ีประกอบการ…………..........…………ตารางเมตร   
ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังขนาด  …………………………แรงมา  จํานวนคนงาน  ……………………………….......…………………คน  
ท้ังนี้  ไดเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาต…………………………….บาท  (…………………………………………………..............………)  
ใบเสร็จรับเงิน  เลมท่ี……....……….เลขท่ี…………………………ลงวันท่ี…….....เดือน………………………พ.ศ……………   

 ขอ  ๒  ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามขอบัญญัติขององคการบริหารสวนตําบลวังยาว  วาดวยกิจการ 
                          ท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ   

 ขอ  ๓  ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ  ดังตอไปนี้ 
 ๑)  ……………………………………………………………………………………………………………………………     
 ๒)  …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๓)  …………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดถึงวันท่ี………….............….เดือน…………………………พ.ศ………………………… 

    ออกให  ณ  วันท่ี……………........เดือน……………………..……..พ.ศ…………………. 

   

 

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



รายการการตออายุใบอนุญาตและการเสียคาธรรมเนียม 
วัน/เดือน/ป 
ท่ีอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีส้ินอายุ 

จํานวนเงิน ใบเสร็จรับเงิน ลงช่ือ 
เจาพนักงาน

ทองถิ่น 
คาธรรมเนียม คาปรับ เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
คําเตือน 

๑. ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยท่ีเปดเผย  ณ  สถานท่ีท่ีไดรับใบอนุญาตใหประกอบการ 
๒. ตองยื่นคําขอตอใบอนุญาตพรอมชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
๓. หากไมขอตอใบอนุญาตพรอมชําระคาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนดตามขอ  ๒   

ตองเสียคาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละ  ๒๐  ของยอดเงินคาธรรมเนียม 
๔. การขอตอใบอนุญาตใหนําใบอนุญาตฉบับนี้ไปดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คําขอตออายุ 

ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

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

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

 ขาพเจา...........................................................................อายุ..............ป.................สัญชาติ............................ 
อยูบานเลขท่ี...........หมูท่ี...........ตรอก/ซอย.................................ถนน...........................แขวง/ตําบล.......................... 
เขต/อําเภอ..................................เทศบาล//อบต.........................................................จังหวัด..................................... 
หมายเลขโทรศัพท.............................................. 

 ขอยื่นคําขอตอใบอนุญาตประกอบกิจการ  ประเภท.......................................ตามใบอนุญาตเลมท่ี................ 
เลขท่ี............../..................ออกใหเม่ือวันท่ี.......................เดือน....................................พ.ศ.  ...............................  
ตอ  (เจาพนักงานทองถ่ิน)............................................................................................................................................ 
 พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย  ดังนี้  คือ 
 ๑.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 ๒.  สําเนาทะเบียนบาน 
 ๓.  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ  คือ 
 ๓.๑  …………………………………………............................................................................................ 
 ๓.๒  …………………………………………............................................................................................ 
 ๔.  เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลวังยาวประกาศกําหนด  คือ 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 

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

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
(  )  เห็นสมควรตอใบอนุญาต 
(  )  เห็นสมควรไมอนุญาตเพราะ 
............................................................................ 
............................................................................ 
ลงชื่อ.........................................เจาพนักงานสาธารณสุข 
      (..........................................) 
    วันท่ี......../............./......... 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 
 
(  )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 
(  )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 
 
 
ลงชื่อ..........................................เจาพนักงานทองถ่ิน 
      (.........................................) 
       วันท่ี......../............/.......... 
 
 
 
 



แบบคําขอใบแทนใบอนุญาต 
เขียนท่ี....................................... 

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

 ขาพเจา......................................................................อายุ..............ป.................สัญชาติ................................. 
อยูบานเลขท่ี...........หมูท่ี...........ตรอก/ซอย............................ถนน...........................แขวง/ตําบล................................ 
เขต/อําเภอ.................................เทศบาล//อบต..................................................จังหวัด............................................. 
หมายเลขโทรศัพท.............................................. 

 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ  ประเภท......................................................................................  
ประเภท  ………………………………………………………ตอ  (เจาพนักงานทองถ่ิน)..............................................................  
เนื่องจาก  (    )  สูญหาย  (    )  ถูกทําลาย  (    )  ชํารุด    (    )  อ่ืน ๆ……………….…………….…………… 
พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย  ดังนี้คือ 
  ๑.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  ๒.  สําเนาทะเบียนบาน 
  ๓.  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ  คือ 
 ๓.๑  ………………………………………….............................................................................. 
 ๓.๒  …………………………………….................................................................................... 

 ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 
      ลงชื่อ............................................ผูขอรับใบอนุญาต 
            (...........................................) 
 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 
          (  )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 
          (  )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 
 
                  ลงชื่อ................................................เจาพนักงานทองถ่ิน 
                        (..................................................) 
                            วันท่ี......../.............../........ 
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