
 หนา   ๑๗๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไสไทย 

เรื่อง   กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไสไทย  วาดวยกิจการ 

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพใหสอดคลองและเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน   

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  องคการบริหาร 

สวนตําบลไสไทยโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลไสไทยและนายอําเภอเมืองกระบี่  

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไสไทย  เรื่อง  กิจการท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙”   

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลไสไทยตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป   

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับองคการบริหารสวนตําบลไสไทย  เรื่อง  การควบคุมกิจการท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๔๑   

บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลวกอนขอบัญญัตินี้  

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน   

ขอ ๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลไสไทยเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจ  ออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

ขอ ๕ ในขอบัญญัตินี้ 



 หนา   ๑๗๙ 
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  “สถานประกอบกิจการ”  หมายความวา  สถานท่ีท่ีใชในการประกอบกิจการ 

ที่ เปนอันตรายตอสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา  ๓๑   

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

  “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออยางอื่น 

ซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

  “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ   

  “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน   

  “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย

ของสาธารณชน 

  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน   

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน   

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลไสไทย 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ ๖ ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้เปนกิจการท่ีตองมีการควบคุมภายในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลไสไทย 

  (๑)  กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวเล้ียง 

   (๑.๑)  การเพาะพันธุเล้ียง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด 
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   (๑.๒)  การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ

ทํานองเดียวกันเพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ทั้งนี้  ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดู

หรือคาบริการในทางตรงหรือทางออม  หรือไมก็ตาม 

  (๒) กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

   (๒.๑)  การฆา  หรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  เรขาย   

หรือขายในตลาด 

   (๒.๒)  การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว 

   (๒.๓)  การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

   (๒.๔)  การเคี่ยวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว 

   (๒.๕)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือก  กระดอง  กระดูก  

เขาหนัง  ขนสัตวหรือสวนอื่น ๆ  ของสัตวดวยการตม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ  ซึ่งมิใช 

เพ่ือเปนอาหาร 

   (๒.๖)  การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอื่นใดตอสัตว

หรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตว  หรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว 

   (๒.๗)  การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือลางครั่ง 

  (๓) กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  

การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  

เตาเจ้ียว  ซีอิ๊ว  น้ําจ้ิม  หรือ  ซอสปรุงรสชนิดตาง 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  

ผลไม  หรือพืชอยางอื่น 
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   (๓.๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารจากพืชสัตวโดยการตาก  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  เกี้ยมอี้  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 

   (๓.๑๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล  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  น้ําจาก

พืชผัก  ผลไมเครื่องดื่ม  ชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด 

   (๓.๑๘)  การผลิตสะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

   (๓.๑๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแตงอาหาร 

   (๓.๒๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม 

   (๓.๒๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุแบะแซ 



 หนา   ๑๘๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๓.๒๒)  การแกะ  ตัดแตง  ลางสัตวน้ํา  ที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น 

   (๓.๒๓)  การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 

   (๓.๒๔)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร   

  (๔) กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  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  หรือผลิตภัณฑ

ทําความสะอาดตาง ๆ   

  (๕) กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

   (๕.๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช 

   (๕.๒)  การลาง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ 

   (๕.๓)  การผลิต  หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  แปงจากพืช  หรือ

แปงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

   (๕.๔)  การสีขาว  นวดขาวดวยเครือ่งจักร  หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ  ก็ตาม 

   (๕.๕)  การผลิตยาสูบ 

   (๕.๖)  การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช 

   (๕.๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุปุย  หรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย 

   (๕.๘)  การผลิตเสนใยจากพืช 

   (๕.๙)  การตาก  สะสม  ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  

ขาวโพด   

  (๖) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 
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   (๖.๑)  การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณ  หรือเครื่องใชตาง ๆ  

ดวยโลหะ  หรือแร 

   (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   

หรือโลหะอื่นใด  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑)   

   (๖.๕)  การขัด  ลางโลหะดวยเครื่องจักร  หรือสารเคมี  ยกเวนกิจการท่ีไดรับ

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 

   (๗.๖)  การผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่ 

   (๗.๗)  การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางยนต  หรือตั้งศูนยถวงลอ 

   (๗.๘)  การผลิต  ซอม  ประกอบ  หรืออัดผาเบรก  ผาคลัตช 

   (๗.๙)  การสะสม  การซอมเครื่องกล  เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบ

ของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลเกา   



 หนา   ๑๘๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๘) กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ 

   (๘.๑)  การผลิตไมขีดไฟ 

   (๘.๒)  การเล่ือย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําคิ้ว  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร 

   (๘.๓)  การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสีแตงสําเร็จส่ิงของเครื่องใช   

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

อนุญาตใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๔)  การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปน

การใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๕)  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานที่พักที่มิใชโรงแรมที่จัดไวเพ่ือใหบริการ

พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๖)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบงเชา  

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๗)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

   (๙.๘)  การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  

คาราโอเกะ  หรือตูเพลง  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 



 หนา   ๑๘๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๙.๙)  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน  

เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๙.๑)   

   (๙.๑๐)  การประกอบกิจการการเลนสเกต  หรือโรลเลอรเบลด  หรือการเลนอื่น ๆ   

ในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๑๑)  การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม   

   (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  รับเลี้ยง 

หรือรับฝากสัตวชั่วคราว   

  (๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

   (๑๐.๑)  การปนดาย  กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักร  หรือทอผาดวยกี่กระตุก 

   (๑๐.๒)  การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  นุน  หรือใยสังเคราะห 

   (๑๐.๓)  การปนฝาย  นุน  ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๔)  การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๕)  การเย็บ  ปกผา  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๖)  การพิมพผา  และส่ิงทออื่น ๆ 



 หนา   ๑๘๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   (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  หรือวัตถุ 

ที่คลายคลึง   

   (๑๑.๔)  การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมทั้งการขุด  

ตัก  ดูด  โม  บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (๑๑.๒)   

   (๑๑.๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๑.๖)  การเล่ือย  ตัด  หรือประดิษฐหินเปนส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑตาง ๆ 

   (๑๑.๗)  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน 

   (๑๑.๘)  การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม 

   (๑๑.๙)  การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

     (๑๑.๑๐)  การผลิตกระดาษทราย  หรือผาทราย 

     (๑๑.๑๑)  การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

     (๑๑.๑๒)  การลาง  การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แกว  หิน  หรือ

วัตถุอื่นใด  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๕)   

  (๑๒) กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคก  และสารเคมีตาง ๆ 

   (๑๒.๑)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  หรือ 

สารตัวทําละลาย 

   (๑๒.๒)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกาซ 

   (๑๒.๓)  การผลิต  สะสม  กล่ัน  หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม 

   (๑๒.๔)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก 

   (๑๒.๕)  การพนสี  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๗.๑)   



 หนา   ๑๘๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   (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  หรือวัตถุ 

ที่คลายคลึง   

   (๑๒.๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

   (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)  การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

   (๑๓.๒)  การผลิต  ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  

หรืออุปกรณไฟฟา 

   (๑๓.๓)  การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๓.๔)  การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือถายเอกสาร 

   (๑๓.๕)  การสะสมวัตถุหรือส่ิงของที่ชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 

   (๑๓.๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา 

   (๑๓.๗)  การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ ใชแลวเ พ่ือนําไปใชใหม 

หรือแปรสภาพเปนผลิตภัณฑใหม 



 หนา   ๑๘๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๑๓.๘)  การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

   (๑๓.๙)  การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 

   (๑๓.๑๐)  การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร 

   (๑๓.๑๑)  การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง  หรือสัตวพาหะนําโรค 

   (๑๓.๑๒)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง 

   (๑๓.๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล 

หมวด  ๒ 

สถานท่ีตั้ง  ลักษณะอาคาร  และการสุขาภิบาล 

ขอ ๗ สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  

โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานท่ีอื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่น 

ที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้น  

จะตองมีสถานที่ตั้งตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด  

โดยคํานึ งถึ ง ลักษณะและประเภทของการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้น  ๆ   

ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือกอเหตุรําคาญดวย   

ขอ ๘ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมท่ีจะประกอบกิจการ 

ที่ขออนุญาตไดตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ   

บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  ทั้งนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวางมีแสงสวางเพียงพอและมีปายหรอืเครือ่งหมายแสดง  

ชัดเจนโดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ   

  (๒)  ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมาย 

วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ   

  (๓)  ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคาร  และกฎหมายอื่นที่ เกี่ยวของและมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพ 

ที่ถูกสุขลักษณะเปนประจําทุกวัน   



 หนา   ๑๘๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๙ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมีวัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใด   

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ที่ลางตาฉุกเฉิน  ตามความจําเปน 

และเหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไว 

ในกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ   

ขอ ๑๐ สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บรวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

  (๑)  มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณ 

และประเภทมูลฝอย  รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้น 

อยูเสมอ   

  (๒)  ในกรณีที่มีการกําจัดเองตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น 

และตองดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย   

  (๓)  กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษ  หรือวัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใดท่ีอาจเปน

อันตรายตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ   

ขอ ๑๑ สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวที่ เปนพาหะ 

ของโรคติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม   

ขอ ๑๒ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับการประกอบอาหาร  

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงานตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติ 

วาดวยสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร   

ขอ ๑๓ สถานประกอบกิจการตองจัดวางส่ิงของให เปนระเบียบเรียบรอยปลอดภัย 

เปนสัดสวนและตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ   

หมวด  ๓ 

การชวีอนามัยและความปลอดภัย 

ขอ ๑๔ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติ 

ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ   

ขอ ๑๕ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้   



 หนา   ๑๙๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๑)  มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิงตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคาร  และกฎหมายที่เกี่ยวของ  ท้ังนี้  จะตองมีการบันทึกการซอมบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิง

อยางนอยหกเดือนตอครั้งและมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานที่ทางราชการกําหนด 

หรือยอมรับใหแกคนงานไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

  (๒)  กรณีที่มีวัตถุอันตรายตองมีสถานท่ีท่ีปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย 

หรือส่ิงของท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ  ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ   

หมวด  ๔ 

การควบคมุของเสีย  มลพิษหรือส่ิงใด ๆ 

ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ 

ขอ ๑๖ สถานประกอบกิจการใดท่ีการประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียง 

หรือความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมี 

หรือวัตถุอันตรายจะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิให เกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญ 

หรือเปนอันตรายตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง   

หมวด  ๕ 

ใบอนุญาต 

ขอ ๑๗ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับตั้งแตวันที่ขอบัญญัตินี้ใชบังคับ  หามมิใหผูใดดําเนิน

กิจการตามประเภทที่มีขอบัญญัติกําหนดใหเปนกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๖  ในลักษณะ 

ที่เปนการคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น   

ในการออกใบอนุญาตเจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาต 

ปฏิบัติเพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวโดยทั่วไปในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ขอ ๑๘ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามประเภทที่มีขอบัญญัติกําหนดใหเปนกิจการ 

ที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๖  ในลักษณะที่ เปนการคาจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ 

ที่กําหนดไว  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 



 หนา   ๑๙๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  และสําเนา

ทะเบียนบาน 

  (๒)  สําเนาทะเบียนบานของสถานท่ีที่ใชประกอบกิจการ  และหนังสือยินยอมใหใช

สถานที่  หรือสําเนาสัญญาเชาในกรณีที่ผูขอรับใบอนุญาตมิไดเปนเจาของสถานที่ท่ีใชประกอบกิจการ 

  (๓)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ   

  (๔)  อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลไสไทยประกาศกําหนด   

ขอ ๑๙ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ตองประกอบกิจการภายในเขตสถานที่และตามกําหนดวัน  เวลาที่ไดรับอนุญาต   

  (๒)  ถาจะเปล่ียนแปลง  แกไข  หรือเพ่ิมเติมสถานท่ีตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงาน

ทองถิ่นกอน   

  (๓)  ตองปฏิบัติการทุกอยางเพ่ือใหไดสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่น  หรือผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น   

  (๔)  ตองยอมใหเจาพนักงานทองถิ่น  หรือผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น

หรือเจาพนักงานสาธารณสุขเขาตรวจสถานท่ี  เครื่องมือ  เครื่องใช  ตลอดจนวิธีการประกอบกิจการ 

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพนั้นไดในเวลาอันสมควรเมื่อไดรับแจงความประสงคใหทราบแลว   

ขอ ๒๐ เมื่อไดรับคําขอใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตอง  และความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการหรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวม 

ความไมถูกตอง  หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณ 

ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนที่ตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ัง 

แจงความไมถูกตอง  หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ   

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน 

ตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 



 หนา   ๑๙๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได  

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสอง  หรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๑ ในการออกใบอนุญาตตามขอ  ๒๐  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะ   

ใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติเพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากท่ีกําหนดไวโดยท่ัวไป

ในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ใบอนุญาตตามขอ  ๒๐  ใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวสําหรับสถานที่แหงเดียวถาประกอบ  

กิจการที่ตองมีการควบคุมหลายประเภท  ใหลักษณะและสถานท่ีเดียวกันใหเรียกเก็บคาธรรมเนียม   

ในประเภทที่มีอัตราสูงเต็มอัตรา  แตประเภทอื่นใหเก็บเพียงกึ่งอัตรา   

ขอ ๒๒ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาว  โดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๒๓ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลไสไทยเทานั้น   

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับเสีย

คาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต   

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๑๘  และขอ  ๑๙  โดยอนุโลม   

ขอ ๒๔ ผู ไ ด รั บ ใบอนุญ าตต อ ง เ สี ยค า ธ ร ร ม เ นี ย มกา ร ออก ใบอนุญ าตค รั้ ง แ ร ก   

หรือกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  สําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น  

ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวน

คาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนด 

การเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป   
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ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน   

ขอ ๒๕ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลไสไทย 

ขอ ๒๖ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ   

ขอ ๒๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุดตามแบบที่กําหนดไว 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้   

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหายใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย   

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญใหผู ย่ืนคําขอรับ 

ใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย   

ขอ ๒๘ หากปรากฏวาใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญผูไดรับ

ใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่นเ พ่ือขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวัน 

นับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญแลวแตกรณีพรอมหลักฐาน  ดังตอไปนี้   

  (๑)  เอกสารแจงความตอสถานีตํารวจ  กรณีการสูญหาย  หรือถูกทําลาย  หรือ   

  (๒)  ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ   

ขอ ๒๙ เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

และขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงาน  

สาธารณสุขมีอํานาจ  ดังตอไปนี้   
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  (๑)  มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ  มาใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจริง  หรือทําคําชี้แจงเปน

หนังสือใหสงเอกสารหลักฐานใด  เพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

  (๒)  เขาไปในอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก

หรือในเวลาทําการ  เ พ่ือตรวจสอบหรือควบคุมใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้หรือพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในการนี้ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือเรียกหลักฐานที่เกี่ยวของ 

จากเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานท่ีนั้น   

  (๓)  แนะนําให ผู ไดรับใบอนุญาตปฏิบัติใหถูกตองตามเงื่อนไขในใบอนุญาต   

หรือตามขอบัญญัตินี้หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

  (๔)  ยึดหรืออายัดส่ิงของใด ๆ  ที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพตอประชาชน   

เพ่ือประโยชนในการดําเนินคดีหรือเพ่ือนําไปทําลายในกรณีจําเปน   

  (๕)  เก็บหรือนําสินคาหรือส่ิงของใด ๆ  ที่สงสัยวาจะไมถูกลักษณะหรือจะกอเหตุ 

ใหเกิดเหตุรําคาญจากอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  เปนปริมาณตามสมควรเพ่ือเปนตัวอยางในการตรวจสอบ

ตามความจําเปนไดโดยไมตองใชราคา   

ขอ ๓๐ หากผูดําเนินกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพซึ่งตองมีการควบคุมปฏิบัติไมถูกตอง  

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติ  

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้หรือคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับ 

การดําเนินกิจการนั้นใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูดําเนินกิจการนั้นตองแกไขหรือปรับปรุง 

ใหถูกตองไดและถาผูดําเนินกิจการไมแกไข  หรือถาการดําเนินกิจการนั้นจะกอใหเกิดหรือมีเหตุ 

อันควรสงสัยวาจะเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน  เจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังใหผูนั้น

หยุดดําเนินกิจการนั้นไวทันทีเปนการชั่วคราวจนกวาจะเปนท่ีพอใจแกเจาพนักงานทองถิ่นวาปราศจาก

อันตรายแลวก็ได 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรคหนึ่งใหกําหนดระยะเวลาท่ีจะตองปฏิบัติตามคําส่ังไว 

ตามสมควรแตตองไมนอยกวาเจ็ดวัน  เวนแตเปนกรณีที่มีคําส่ังใหหยุดดําเนินกิจการทันที 

ขอ ๓๑ เมื่อเจาพนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุที่ไมถูกตองหรือมีการกระทําการใด ๆ   

ที่ฝาฝนพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้ในอันท่ีจะมีผลกระทบตอสภาวะ
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ความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน  หรือจะเปนอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชนเปนสวนรวม  ซึ่งสมควรจะดาํเนินการแกไขโดยเรงดวน  ใหเจาพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจ

ออกคําส่ังใหผูกระทําการไมถูกตองหรือฝาฝนดังกลาวแกไขหรือระงับเหตุนั้นหรือดําเนินการใด ๆ   

เพ่ือแกไข  หรือระงับเหตุนั้นไดตามสมควรแลวใหแจงเจาพนักงานทองถิ่นทราบ   

ขอ ๓๒ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน   

ขอ ๓๓ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต   

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก   

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕   

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบ

กิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตราย

อยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพ

ของประชาชน   

ขอ ๓๔ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว   

ใหส่ังคําส่ังโดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนา 

หรือสํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแต 

เวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 
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ขอ ๓๕ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต   

ขอ ๓๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมี อํานาจแตงตั้ งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 

เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ในเขตอํานาจองคการบริหารสวนตําบลไสไทย  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

หมวด  ๖  บทกําหนดโทษ 

ขอ ๓๗ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ  

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

บทเฉพาะกาล 

ขอ ๓๘ บรรดาใบอนุญาตการคาซึ่งอาจเปนอันตรายแกสุขภาพท่ีไดออกกอนวันใชขอบัญญัติ

องคการบรหิารสวนตําบลไสไทยใหคงใชตอไปจนส้ินอายุใบอนุญาตนั้น  และเมื่อส้ินอายุใบอนุญาตนั้นแลว  

ใหใชขอบัญญัตินี้แทน   

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๙  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

หราบ  หงาฝา 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลไสไทย 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไสไทย 
เร่ือง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
คาธรรมเนียม/ป

(บาท) 
หมาย 
เหตุ 

๑ 
 
 
 
 

๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓ 

กิจการท่ีเก่ียวกับสัตวเลี้ยง  
  (๑) การเพาะพันธุเลี้ยง และการอนุบาลสัตวทุกชนิด  
  (๒) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน 
       เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้นท้ังนี้ไมวาจะมีการเรียก 
       เก็บคาดูหรือคาบริการในทางตรง หรือทางออม หรือไมก็ตาม  
กิจการท่ีเก่ียวกับสัตวและผลิตภัณฑ 
  (๑) การฆา หรือชําแหละสัตว ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขาย การขายใน  
       ตลาดและการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  
  (๒) การฟอกหนังสัตว ขนสัตว การสะสมหนังสัตว ขนสัตวท่ียังมิไดฟอก  
  (๓) การสะสมเขาสัตว กระดูกสัตวท่ียังมิไดแปรรูป  
  (๔) การเค่ียวหนังสัตว เอ็นสัตว  ไขสัตว 
  (๕) การตม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุง ยกเวนในสถานท่ี 
       จําหนายอาหาร การเรขายและการขายในตลาด  
  (๖) การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว เขาสัตว  
       หนังสัตว หรือสวนอ่ืน ๆ ของสัตว 
  (๗) การผลิต การโม การปน การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือการกระทํา 
       อ่ืนใดตอสัตวหรือพืช หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช เพ่ือเปนอาหารสัตว 
  (๘) การสะสมหรือการลางครั่ง  
กิจการท่ีเก่ียวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขาย 
การขายในตลาด และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  
  (๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ เตาเจี้ยว ซีอ๊ิว น้ําจิ้ม  
       หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ  
  (๒) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุอาหารหมักดองจากสัตว ไดแก ปลารา ปลาเจา 
       กุงเจา ปลาสม ปลาจอม แหนม หมํ่า ไสกรอก กะป น้ําปลา หอยดอง น้ําเคย น้ําบูดู 
       ไตปลา หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน  
  (๓) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุอาหารหมักดองแชอ่ิมจากผักผลไมหรือ 
       พืชอยางอ่ืน  
  (๔) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุอาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก บด นึ่ง ตม ตุน  
       เค่ียว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปงยาง เผา หรือวิธีอ่ืนใด  
  (๕) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุลูกชิ้น  
  (๖) การผลิตสะสม หรือแบงบรรจุเสนหม่ี ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู  วุนเสน  
       เก้ียมอ๋ี เนื้อสัตวเทียม หรือผลิตภัณฑอ่ืนๆท่ีคลายคลึงกัน 
       ก. โดยไมใชเครื่องจักร 
       ข. โดยใชเครื่องจักร 

 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 
 
 

๑,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
 

๕๐๐ 
 
 

๑,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
 
 

๑,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 

 
 



-๒- 
 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
คาธรรมเนียม/ป

(บาท) 
หมาย 
เหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔ 

     (๗) การผลิตบะหม่ี มักกะโรนี สปาเกตต ีพาสตา หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน 
          ก. โดยไมใชเครื่องจักร 
          ข. โดยใชเครื่องจักร 
     (๘) การผลิตขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ ขนมอบอ่ืน ๆ 
          ก. โดยไมใชเครื่องจักร 
          ข. โดยใชเครื่องจักร 
    (๙) การผลิตสะสม หรือแบงบรรจุน้ํานม หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว 
  (๑๐) การผลิตสะสม หรือแบงบรรจุเนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑเนยผลิตภัณฑ 
         เนยเทียม และผลิตภัณฑเนยผสม 
  (๑๑) การผลิตไอศกรีม       
         ก. โดยไมใชเครื่องจักร 
         ข. โดยใชเครื่องจักร 
  (๑๒) การค่ัวสะสมหรือแบงบรรจุกาแฟ 
  (๑๓) การผลิตสะสม หรือแบงบรรจุใบชาแหง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ 
  (๑๔) การผลิตสะสม หรือแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร ไวน น้ําสมสายชู 
         ขาวหมาก น้ําตาลเมา 
  (๑๕) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่ม จากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ 
         ก. การผลิตน้ํากลั่น 
         ข. การผลิตน้ําบริโภค 
         ค. น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ (ตูละ) 
  (๑๖) การผลิตสะสม หรือแบงบรรจุหรือขนสงน้ําแข็ง 
  (๑๗) การผลิตสะสม หรือแบงบรรจุน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจากพืชผักผลไม  
         เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ บรรจุกระปองขวดหรือภาชนะอ่ืนใด 
         ก. โดยไมใชเครื่องจักร 
         ข. โดยใชเครื่องจักร 
  (๑๘) การผลิตสะสมหรือแบงบรรจุอาหารบรรจุกระปอง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด 
  (๑๙) การผลิตสะสมหรือแบงบรรจุผงชูรสหรือสารปรุงแตงอาหาร 
  (๒๐) การผลิตสะสมหรือแบงบรรจุน้ําตาล น้ําเชื่อม 
  (๒๑) การผลิตสะสมหรือแบงบรรจุแบะแซ 
  (๒๒) การแกะตัดแตงลางสัตวน้ําท่ีไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น 
  (๒๓) การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 
  (๒๔) การเก็บถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 
กิจการท่ีเก่ียวกับยาเวชภัณฑอุปกรณการแพทยเครื่องสําอางผลิตภัณฑทําความสะอาด     
    (๑) การผลิตโมบดผสมหรือบรรจุยา     
    (๒) การผลิตบรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอาง รวมท้ังสบูท่ีใช 
         กับรางกาย        
         ก. โดยไมใชเครื่องจักร        
         ข. โดยใชเครื่องจักร 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

๕,๐๐๐ 
 
 

๕,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๒๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 

 
 



-๓- 
 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
คาธรรมเนียม/ป

(บาท) 
หมาย 
เหตุ 

 
 
 
 
 

๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗ 

  (๓) การผลิตบรรจุสําลีผลิตภัณฑจากสําลี     
  (๔) การผลิตผาพันแผลผาปดแผลผาอนามัยผาออมสําเร็จรูป     
  (๕) การผลิตผงซักฟอกสบูน้ํายาทําความสะอาดหรือผลติภัณฑทําความสะอาดตาง ๆ        
       ก. โดยไมใชเครื่องจักร        
       ข. โดยใชเครื่องจักร  
กิจการท่ีเก่ียวกับการเกษตร     
  (๑) การผลิตสะสมหรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช     
  (๒) การลางอบรมหรือสะสมยางดิบ     
  (๓) การผลิตหรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลังแปงสาคูแปงจากพืช หรือแปงอ่ืน ๆ  
       ในทํานองเดียวกัน     
  (๔) การสีขาว นวดขาว ดวยเครื่องจักรหรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ ก็ตาม     
 (๕) การผลิตยาสูบ        
       ก. โดยไมใชเครื่องจักร        
       ข. โดยใชเครื่องจักร     
  (๖) การขัดกะเทาะหรือบดเมล็ดพืช     
  (๗) การผลิตสะสมหรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุท่ีนําไปผลิตปุย     
  (๘) การผลิตเสนใยจากพืช     
  (๙) การตากสะสมขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง ขาวเปลือก ออย ขาวโพด    
กิจการท่ีเก่ียวกับโลหะหรือแร     
  (๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมืออุปกรณ หรือเครื่องใชตางๆ ดวยโลหะ 
       หรือแร     
  (๒) การถลุงแร การหลอม หรือหลอโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาต 
       ใน ๖ (๑)     
  (๓) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร หรือกาซ  
       หรือไฟฟา ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๖ (๑)     
       การกลึง เจาะ ตี ตัด รีด อัดโลหะ             
       ก. โดยเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา แตไมเกิน  ๒๐ แรงมา 
       ข. โดยเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๑ แรงมาแตไมเกิน ๕๐ แรงมา 
       ค. โดยเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๕๐  แรงมาข้ึนไป      
  (๔) การเคลือบ ชุบโลหะดวยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอ่ืนใด 
       ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๖ (๑)     
  (๕) การขัดลางโลหะดวยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาต 
       ใน ๖ (๑)     
  (๖) การทําเหมืองแร สะสม แยก คัดเลือก หรือลางแร 
กิจการท่ีเก่ียวกับยานยนตเครื่องจักรหรือเครื่องกล 
  (๑) การตอประสานเคาะปะผุพนสีหรือพนสารกันสนิมยานยนต 
  (๒) การผลิตยานยนตเครื่องจักรเครื่องกลหรือผลิตชิ้นสวนรถยนต 
 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
 
 
 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐   
๓,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 

 



-๔- 
 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
คาธรรมเนียม/ป

(บาท) 
หมาย 
เหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙ 

  (๓) การซอม การปรับแตงเครื่องยนต เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟา  
        ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนตเครื่องจักรหรือเครื่องกล 
        ก. จักรยานยนต 
        ข. ยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล ยกเวน (ก.) 
   (๔) การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกลซ่ึงมีไวบริการหรือ      
        จําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนตเครื่องจักร  
        หรือเครื่องกล 
        ก. จักรยานยนต 
        ข. ยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล ยกเวน (ก.) 
   (๕) การลาง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต  
   (๖) การผลิต สะสม จําหนาย ซอม หรืออัดแบตเตอรี่ 
   (๗) การจําหนายซอมปะเชื่อมยางยานยนตหรือตั้งศูนยถวงลอ 
        ก. รถจักรยาน 
        ข. รถจักรยานยนต 
        ค. รถยนต 
   (๘) การผลิต ซอม ประกอบ หรืออัดผาเบรก ผาคลัตช 
   (๙) การสะสม การเชื่อมเครื่องกลเครื่องจักร หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบ 
        ของยานยนตเครื่องจักร หรือเครื่องกลเกา 
กิจการท่ีเก่ียวกับไมหรือกระดาษ 
   (๑) การผลิตไมขีดไฟ 
   (๒) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดรอง ทําค้ิว หรือตัดไมดวยเครื่องจักร 
        ก.  โดยไมใชเครื่องจักร        
        ข.  โดยใชเครื่องจักร  
   (๓) การผลิต พน ทาสารเคลือบเงา หรือสีแตงสําเร็จ สิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑ 
        จากไมหวายชานออย  
   (๔) การอบไม 
  (๕) การผลิต สะสม แบงบรรจุธูป   
   (๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใช เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑอ่ืนใดดวยกระดาษ 
   (๗) การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ 
        ก. โดยไมใชเครื่องจักร 
        ข. โดยใชเครื่องจักร 
   (๘) การเผาถานหรือสะสมถาน 

กิจการท่ีเก่ียวกับการบริการ  
   (๑) การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล 
        ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
   (๒) การประกอบบริการอาบ อบนวด 
   (๓) การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ เวนแตเปนการบริการท่ีไดรับใบอนุญาต 
        ใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 
 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๑๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
๔,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 

 
 



-๕- 
 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
คาธรรมเนียม/ป

(บาท) 
หมาย 
เหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐ 

   (๔) การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแตเปนการบริการ   
        ท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
   (๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานท่ีพักท่ีมิใชโรงแรมท่ีจัดไวเพ่ือใหบริการ 
        พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีคาตอบแทนหรือกิจการอ่ืน 
        ในทํานองเดียวกัน 
        ก. ไมเกิน ๒๐ หอง 
        ข. เกิน ๒๐ หอง แตไมเกิน ๕๐ หอง 
        ค. เกิน ๕๐ หองข้ึนไป 
   (๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุด ใหเชาหองเชา หรือหองแบงเชา  
        หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
        ก. ไมเกิน ๒๐ หอง 
        ข. เกิน ๒๐ หอง แตไมเกิน ๕๐ หอง 
        ค. เกิน ๕๐ หองข้ึนไป 
   (๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
   (๘) การจัดใหมีมหรสพ การแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ  
        หรือตูเพลง หรือการแสดงอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
   (๙) การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกันเวนแตเปน 
        การใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๙ (๑) 
  (๑๐) การประกอบกิจการเลนสเกต หรือโรลเลอรเบลด หรือการเลนอ่ืน ๆ  
         ในทํานองเดียวกัน 
  (๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแตงผม เวนแตกิจการท่ีอยูในภาคบังคับ 
         ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
  (๑๒) การประกอบกิจการสถานท่ีออกกําลังกาย 
  (๑๓) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก 
  (๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบวลิ่งหรือตูเกม 
  (๑๕) การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 
  (๑๖) การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสนามฝกซอมกอลฟ 
  (๑๗) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางแพทย การสาธารณสุข วิทยาศาสตร 
         หรือสิ่งแวดลอม 
  (๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย 
  (๑๙) การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ 
  (๒๐) การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบานของผูรับบริการ 
  (๒๑) การประกอบกิจการใหบริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยง 
         หรือรับฝากสัตวชั่วคราว 
กิจการเก่ียวกับสิ่งทอ 
   (๑) การปนดาย กรอดาย ทอผา ดวยเครื่องจักร หรือทอผาดวยก่ีกระตุก 
   (๒) การสะสม ปอ ปาน ฝาย นุน หรือใยสังเคราะห 
   (๓) การปนฝาย นุน ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร 

๑,๐๐๐ 
 
  
 
 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 



-๖- 
 
 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
คาธรรมเนียม/ป

(บาท) 
หมาย 
เหตุ 

 
 
 
 
 

๑๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒ 
 

   (๔) การทอเสื่อกระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวยเครื่องจักร 
   (๕) การเย็บปกผาหรือสิ่งทออ่ืนๆดวยเครื่องจักร 
   (๖) การพิมพผาและสิ่งทออ่ืนๆ 
   (๗) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 
   (๘) ยอมฟอกกัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืน ๆ 
กิจการเก่ียวกับ หินดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุท่ีคลายคลึงกัน 
   (๑) การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑดินเผา 
        ก. โดยไมใชเครื่องจักร 
        ข. โดยใชเครื่องจักร 
   (๒) การระเบิด โม บด หรือยอยหินดวยเครื่องจักร 
   (๓) การผลิตสิ่งของเครื่องใช หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ดวยซีเมนต หรือวัตถุ 
        ท่ีคลายคลึง 
   (๔) การสะสม ผสมซีเมนต หิน ดิน ทราย วัสดุกอสราง รวมท้ังขุดตัก ดูด โม บด 
        หรือยอยดวยเครื่องจักร ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๑๑ (๒) 
   (๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
        ก. โดยไมใชเครื่องจักร 
        ข. โดยใชเครื่องจักร 
   (๖) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐหินเปนสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑตาง ๆ 
   (๗) การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน 
   (๘) การผลิตผลิตภัณฑตางๆท่ีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม 
   (๙) การตัดบดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 
 (๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผาทราย 
 (๑๑) การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว 
 (๑๒) การลาง การขัด ดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก แกว หิน หรือวัตถุ 
        อ่ืนใด ยกเวนกิจการท่ีไดรับอนุญาตใน ๖ (๕) 
กิจการท่ีเก่ียวกับปโตรเลียม ปโตรเคมี ถานหิน ถานโคกและสารเคมีตาง ๆ 
   (๑) การผลิตสะสม บรรจุ หรือขนสงกรด ดางสารออกซิไดซ หรือ 
        สารตัวทําละลาย 
   (๒) การผลิตสะสม บรรจุ หรือขนสงกาซ 
        ก. ไมเกิน ๖๐๐ ลิตร 
        ข. เกินกวา ๖๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๕,๐๐๐ ลิตร 
        ค. เกินกวา ๕,๐๐๐ ลิตร 
   (๓) การผลิตสะสมกลั่นหรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม 
        ก. ไมเกิน  ๒,๐๐๐ ลิตร 
        ข. เกินกวา ๒,๐๐๐ ลติร แตไมเกิน ๕,๐๐๐ ลิตร 
        ค. เกินกวา ๕,๐๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๑๐,๐๐๐ ลิตร 
        ง. เกินกวา ๑๐,๐๐๐ ลติร 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 
๓,๐๐๐ 

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 

๓,๐๐๐ 
 
 

๒,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 
๖,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 
๖,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

 



-๗- 
 

ลําดับท่ี ประเภทการคา คาธรรมเนียม/ป
(บาท) 

หมาย 
เหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๓ 

   (๔) การผลิตสะสม หรือขนสงถานหิน หรือถานโคก 
   (๕) การพนสี ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๗ (๑) 
   (๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด 
        เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
   (๗) การโมสะสมหรือบดชัน 
   (๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 
   (๙) การผลิตลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 
 (๑๐) การเคลือบชุบวัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท  
        หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
 (๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง  
 (๑๒) การผลิตหรือบรรจุ สารเคมีดับเพลิง 
 (๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง 
 (๑๔) การผลิตสะสม ขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ 
        ในการผลิตดอกไมเพลิง 
 (๑๕) การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา 
 (๑๖) การผลิตสะสม บรรจุ ขนสงสารกําจัดศัตรูพืช หรือพาหะนําโรค 
 (๑๗) ผลิตสะสมหรือบรรจุกาว 
กิจการอ่ืน ๆ 
   (๑) การพิมพหนังสือ หรือสิ่งพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

   (๒) การผลิตซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกสเครื่องใชไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  
        หรืออุปกรณไฟฟา 
        ก. การซอม 
        ข. การผลิต 
   (๓) การผลิตเทียนหรือเทียนไขหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
   (๔) การพิมพแบบพิมพเขียวหรือถายเอกสาร 
   (๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุดใชแลวหรือเหลือใช  
   (๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา 
   (๗) การลางขวดภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลวเพ่ือนําไปใชใหมหรือแปรสภาพ 
        เปนผลิตภัณฑใหม 
   (๘) การพิมพเขียนพนสี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ 
   (๙) การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา 
 (๑๐) การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร 
 (๑๑) การบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง หรือสัตวพาหะนําโรค 
 (๑๒) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑจากยาง 
 (๑๓) การผลิต สะสม หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล 

๕,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๓,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

๒,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 

 

 
 
 



แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
......................................................................................... 

 

เขียนท่ี………………………………………………………  

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

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

โดย......................................................................................................................ผู มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล             

ปรากฏตาม.......................................................................ท่ีอยูแลขท่ี..........................................................................                      

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

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

ผูขออนุญาต  

๒. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว  ดังนี ้

   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และสําเนาทะเบียนบาน                      

   สําเนาทะเบียนบานของสถานท่ีท่ีใชประกอบกิจการ และสําเนาหนังสือยินยอมใหใชสถานท่ี หรือ   

        สําเนาสัญญาเชา ในกรณีท่ีผูขอรับใบอนุญาตมิไดเปนเจาของสถานท่ีท่ีใชประกอบกิจการ  
สําเนาใบขออนุญาตตามกฎหมายวาดวยควบคุมอาหาร หนังสือใหความเห็นชอบการประเมิน                    
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีจําเปน  

  ใบมอบอํานาจ  (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ)  
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 
  หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล  
  เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีราชการสวนทองถ่ินประกาศกําหนด คือ  

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

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

ขอรับรองวา  ขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ  

 
 
 

   (ลงชื่อ) ............................................... ผ ูขออนุญาต           

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

คําขอเลขท่ี............/............... 
(เจาหนาท่ีกรอก) 



สวนของเจาหนาที่ 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต  

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

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน         ครบ  

 ไมครบ ไดแก 

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

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

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

 
 
 
 

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

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

 

สวนของผูรับใบอนุญาต  
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต  

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

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน         ครบ  

 ไมครบ ไดแก 

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

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

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

ดังนั้น กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน....................วัน            

นับตั้งแตวันนี้เปนตนไป 
 
 
 

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

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

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

                 เจาพนักงานทองถ่ิน 



แบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาต                                                          
กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  

 
เลขท่ี............../...................  

เขียนท่ี องคการบริการสวนตําบลไสไทย 
วันท่ี.............เดือน............................พ.ศ. .....................  

เรียน เจาพนักงานทองถ่ิน  

๑. ขาพเจา/บริษัท................................................................................................................................  
 ๑.๑ เปนบุคคลธรรมดา อายุ..... ... ..... .... ..ป  สัญชาติไทย บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืน 

(ระบุ)...........................................เลขท่ี....................................ออกให ณ อําเภอ/เขต..................................................             
จังหวัด..........................อย ูบานเลขท่ี................หม ูท่ี............ตรอก/ซอย.........................ถนน..............................              
ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด....................................................            
รหัสไปรษณีย..............................โทรศัพท......................................โทรสาร.......................................................  

 ๑.๒ เปนนิติบุคคลประเภท..............................................จดทะเบียนไว ณ..............................................             
วันท่ี . . . . . . . . . . . . เดือน. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .พ.ศ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . เลขทะเบียน. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 
สํานักงานใหญตั้งอยู เลขท่ี. . .. .. . . .. .. . .. .หมู ท่ี . . . .. .. .. .ตรอก/ซอย.... . .. .. . . .. .. . .. .. . . .. .ถนน... .. .. . .. .. .. . . . .. . . .. .. . .                               
ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต..............................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย.......................
โทรศัพท.............................. โทรสาร...........................โดยมี (นาย/นาง/นางสาว).........................................................            
เปนผ ูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล  

๒. ขาพเจาเปนผ ูไดรับใบอนุญาต...............................................................เลขท่ี........................................             
ออกใหเม่ือวันท่ี..............เดือน....................................พ.ศ. ......................และใบอนุญาตจะสิ้นอายุวันท่ี...............                 
เดือน................................................พ.ศ. .............................  

๓. ขาพเจามีความประสงคจะขอรับใบแทนใบอนุญาตกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  
๔. เหตุผลท่ีขอรับใบแทนใบอนุญาต......................................................................................................  
๕. พรอมกับคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว ดังนี้ 

  ๕.๑ หลักฐานการแจงความใบอนุญาตสูญหาย  

  ๕.๒ ใบอนุญาตท่ีชํารุด/สําเนาใบอนุญาต  

  ๕.๓ เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ ไดแก................................................................................................  
 

(ลงชื่อ).................................................................ผ ูยื่นคําขอ    
          (..................................................................)  

สําหรับเจาหนาท่ี 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................  

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

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


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย
	เรื่อง   กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
	พ.ศ.  ๒๕๕๙


