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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสาคู 
เรื่อง   กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ     

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสาคู  วาดวยกิจการท่ีเปนอันตราย

ตอสุขภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมถึงโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

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

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลสาคู 

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลสาคู  และนายอําเภอพระแสง  จึงตราขอบัญญัติไว  

ดังตอไปนี้   

ขอ  ๑  ขอบัญญัตนิี้เรียกวา  “ขอบัญญัตอิงคการบริหารสวนตาํบลสาค ู เรื่อง  กิจการที่เปนอันตราย 

ตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลสาคูตั้งแตวันท่ีไดติดประกาศไว

โดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลสาคูแลวเจ็ดวัน 

ขอ  ๓  บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้   

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลสาคูเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้  และใหมีอํานาจ

ออกระเบียบ  ประกาศหรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

 

ขอ  ๕  ในขอบัญญัตินี้ 
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“ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลท่ีเรียกชื่ออยางอื่นซึ่งรับผิดชอบ

ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น   

“คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

“มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจากการประกอบ 

กิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําท้ิงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

ส่ิงท่ีสรางขึ้นอยางอื่น  ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได   

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลสาคู   

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๖ ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้  เปนกิจการที่ตองมีการควบคุมภายในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลสาคู 

  (๑) กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว  ไดแก  การเล้ียงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  

สัตวเล้ือยคลานหรือแมลง 

  (๒) กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ  ไดแก  การฆาสัตว  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร   

การเรขาย  การขายในตลาดและการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

  (๓) กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 

   (๓.๑) การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ยกเวนการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
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     (๓.๒) การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

     (๓.๓) การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรท่ีมีกําลังตั้งแต  ๕  แรงมาเปนตนไป 

  (๔) กิจการที่เกีย่วกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑชําระลาง  

ไดแก  การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 

  (๕) กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

     (๕.๑) การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 

     (๕.๒) การผลิตการสะสมปุย 

     (๕.๓) การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร 

  (๖) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร  ไดแก  การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด   

การประสาน  การรีด  การอัดโลหะดวยเครื่องจักร  หรือกาซหรือไฟฟา 

  (๗) กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

     (๗.๑) การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสารกันสนิม

ยานยนต 

     (๗.๒) การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตง  ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ

ที่เปนสวนประกอบของยานยนตเครื่องจักรหรือเครื่องกล 

     (๗.๓) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไวบริการ

หรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล

ดังกลาวดวย 

     (๗.๔) การลาง  การอัดฉีดยานยนต 

     (๗.๕) การปะ  การเชื่อมยาง 

  (๘) กิจการที่เกี่ยวกับไม 

     (๘.๑) การเล่ือย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําคิ้ว

หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร 

     (๘.๒) การประดิษฐไม  หวาย  เปนส่ิงของดวยเครื่องจักร  หรือการพน  การทา

สารเคลือบเงาสี  หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 
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     (๘.๓) การประดิษฐส่ิงของเครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ 

     (๘.๔) การเผาถานหรือการสะสมถาน 

  (๙) กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

     (๙.๑) กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล 

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

     (๙.๒) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

     (๙.๓) การประกอบการกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หองแบงเชา  

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

     (๙.๔) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ 

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

     (๙.๕) การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม 

  (๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

     (๑๐.๑) การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  ๕  เครื่องขึ้นไป 

     (๑๐.๒) การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

  (๑๑) กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนตหรือวัตถุที่คลายคลึง 

     (๑๑.๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

     (๑๑.๒) การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต  หรือวัตถุคลายคลึง 

     (๑๑.๓) การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

  (๑๒) กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี 

     (๑๒.๑) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ 

     (๑๒.๒) การผลิต  การกล่ัน  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ

ปโตรเลียมตาง ๆ 

     (๑๒.๓) การผลิต  การลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 

     (๑๒.๔) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 
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  (๑๓) กิจการอื่น ๆ 

   (๑๓.๑) การผลิต  การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

อุปกรณไฟฟา 

     (๑๓.๒) การพิมพแบบ  พิมพเขียวหรือการถายเอกสาร 

     (๑๓.๓) การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 

     (๑๓.๔) การประกอบกิจการโกดังสินคา 

     (๑๓.๕) การกอสราง 

ขอ  ๗  สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้  ที่ตั้งอยูในเขตที่กฎหมายวาดวย

การผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใดท่ีเขาขาย

เปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี 

 

หมวด  ๒ 

สถานทีต่ั้ง  ลักษณะอาคาร  และการสุขาภิบาล 

 

ขอ  ๘  สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน  

สถาบนัการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานท่ีอื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  

ทั้งนี้  ในกรณีท่ีสถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้นจะตองตั้งอยูหางจาก  

ชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานท่ีอื่น ๆ   

ที่อาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย  หรือการกอเหตุรําคาญของประชาชน  ตามที่องคการบริหารสวนตําบล 

สาคูประกาศกําหนด 

ขอ ๙ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได 

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 
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บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  ทั้งนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมาย

แสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

  (๒)  ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมาย 

วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

  (๓)  ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพท่ีถูกสุขลักษณะ

เปนประจําทุกวัน 

ขอ ๑๐ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใด 

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ท่ีลางตาฉุกเฉิน  ตามความจําเปนและเหมาะสม 

กับคุณสมบัตขิองวัตถอุันตรายและขนาดของการประกอบกจิการตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยวัตถอุันตราย 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

ขอ ๑๑ สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

  (๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภท 

มูลฝอย  รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณท่ีเก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ 

  (๒) ในกรณีที่มีการกําจัดเอง  ตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น 

และตองดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

  (๓)  กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษ  หรือวัตถุอันตราย  หรือส่ิงอื่นใดท่ีอาจเปน

อันตรายตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  จะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๒ สถานประกอบกิจการตองมกีารปองกนัและกําจัดแมลง  และสัตวที่เปนพาหะของโรคติดตอ 

ใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

ขอ ๑๓ สถานประกอบกิจการท่ีมีโรงอาหาร  หรือหองครัวท่ีจัดไวสําหรับการประกอบอาหาร  

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงาน  ตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวย

สถานจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 
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ขอ  ๑๔  สถานประกอบกจิการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัยเปนสัดสวน  

และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

 

หมวด  ๓ 

การอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

 

ขอ  ๑๕  สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางาน  และปฏิบัติใหเปนไป 

ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๖ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้ 

  (๑)  มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม  และเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิง 

อยางนอยหกเดือนตอครั้ง  และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานที่ทางราชการกําหนด

หรือยอมรับใหคนงานไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

  (๒)  กรณีที่มีวัตถุอันตราย  ตองมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย  

หรือส่ิงของท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ  ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

 

หมวด  ๔ 

การควบคมุของเสีย  มลพิษหรือส่ิงใด  ๆ 

ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ 

 

ขอ  ๑๗  สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียง  หรือ

ความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมีหรือ 

วัตถุอันตราย  จะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมใิหเกดิผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปนอันตราย 

ตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณ 
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หมวด  ๕ 

ใบอนุญาต 

 

ขอ  ๑๘  เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ีขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  หามผูใดดําเนินกิจการ

ตามท่ีตองมีการควบคุมตามขอ  ๖  ในลักษณะที่เปนการคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ในการออกใบอนุญาต  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ 

เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวโดยท่ัวไปในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียว  และสําหรับสถานที่แหงเดียว 

ขอ ๑๙ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามท่ีตองมีการควบคุมตามขอ  ๖  ในลักษณะท่ีเปนการคา  

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓)  สําเนาทะเบียนบาน 

  (๔)  สําเนาใบอนุญาตกอสรางอาคารของสถานท่ีอนุญาตประกอบกิจการ  (กรณีท่ี 

กอสรางหลังพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.๒๕๒๒  บังคับใช)  จํานวน  ๒  ชุด 

  (๕)  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  พรอมสําเนาบัตรประชาชน 

ของผูแทนนิติบุคคล  (ในกรณีท่ีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล)  จํานวน  ๒  ชุด 

  (๖)  หนังสือมอบอํานาจ(ในกรณีที่เจาของกิจการไมมาย่ืนขอรับใบอนุญาตดวยตนเอง)  

จํานวน  ๒  ชุด 

  (๗)  ใบรับรองแพทยเฉพาะกรณีที่เกี่ยวกับการปองกันและควบคุมโรคติดตอ 

  (๘)  เอกสารหรือหลักฐานอื่น ๆ  ที่เจาพนักงานทองถิ่นเห็นวาสมควรเรียกเพ่ิม   

เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาต 

ขอ ๒๐ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ตองดูแลรักษาสถานที่ตามเงื่อนไขท่ีไดกําหนดไวในหมวด  ๒  หมวด  ๓  หรือ

หมวด  ๔  ใหอยูในสภาวะอันดีอยูเสมอ  และทําความสะอาดกวาดลางสถานท่ีประกอบการคาใหสะอาดทุกวัน 



 หนา   ๙๕ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๐๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

  (๒) ตองประกอบกจิการนัน้ ๆ   ภายในสถานที่และตามกําหนด  วัน  เวลา  ที่ไดรับอนุญาต 

  (๓) ตองดูและรักษาเครื่องมือเครื่องใชในการประกอบกิจการทุกอยางใหสะอาดเรียบรอย 

  (๔) ตองดูแลรักษาสถานที่อยาใหเปนแหลงเพาะพันธุแมลงวัน  ยุง  หรือสัตวท่ีเปน

พาหะนําโรคตาง ๆ 

  (๕) ถาจะมีการเปล่ียนแปลง  แกไข  ปรับปรุง  หรือเพ่ิมเติมสถานที่  ตองไดรับอนุญาต

จากพนักงานทองถิ่นกอน  หรือตองแสดงแบบแปลนที่แกไขนั้นดวย  ถามี 

  (๖)  ตองปฏิบัติการทุกอยาง  เพ่ือใหถูกตองตามสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของ 

เจาพนักงานสาธารณสุข  หรือคําส่ังของพนักงานทองถิ่น 

  (๗)  ตองยินยอมใหเจาพนักงานทองถิ่น  หรือเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือผูท่ีไดรับ

การแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น  เขาตรวจสถานท่ีประกอบการ  เครื่องมือ  เครื่องใช  ตลอดจนวิธีการ

ประกอบการคานัน้ไดในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก  หรือในเวลาทําการ  เพ่ือตรวจสอบ

หรือควบคุมใหเปนตามขอบัญญัตินี้ 

  (๘)  อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลสาคูประกาศกําหนด 

ขอ ๒๑ ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาว  โดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ  ๒๒  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาต  หรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงือ่นไขที่กําหนดไวในขอบญัญตัินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต  ก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ี

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 
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ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ  ๒๓  บรรดาใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขต

อํานาจขององคการบริหารสวนตําบลสาคูเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอเสียคาธรรมเนียมแลว 

ใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๑๙  และขอ  ๒๐  โดยอนุโลม 

ขอ  ๒๔  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตนิี ้ ในวันท่ีมารับใบอนุญาต  สําหรับกรณีท่ีเปนการขอรบัใบอนุญาตครัง้แรก  หรือกอนใบอนุญาต 

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม 

ภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๒๕ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลสาคู   

ขอ ๒๖ ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานที่

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ ๒๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต 

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 



 หนา   ๙๗ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๐๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน 

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ  ๒๘  ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบ 

กิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลา 

ที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๙ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตัง้แตสองครัง้ขึน้ไปและมีเหตทุี่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถกูตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ  ๓๐  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือ 

วันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 



 หนา   ๙๘ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๐๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ  ๓๑  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๓๒  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

นําพล  ฉิมเรือง 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลสาค ู



บัญชีอัตราคา่ธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลสาค ู
เรื่อง  กิจการที่เปน็อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

ลําดับที ่ ประเภทสนิค้า ค่าธรรมเนียม 
(บาท)

๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒ 

กิจการที่เก่ียวกับการเลี้ยงสตัว์  ได้แก่ การเลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก  
สัตว์นํ้า สัตว์เลื้อยคลาน หรือแมลง 
(๑.๑)  การเลี้ยงม้า โค กระบือ 
 ก. ต้ังแต่ ๑๐ - ๒๐ ตัว 
 ข. ต้ังแต่ ๒๐ - ๕๐ ตัว 
 ค. ต้ังแต่ ๕๑ - ๑๐๐  ตัว  
 ง. ต้ังแต่ ๑๐๑  ตัวขึ้นไป 
(๑.๒)  การเลี้ยงสุกร 
 ก. ต้ังแต่ ๑๕ - ๕๐ ตัว 
 ข. ต้ังแต่ ๕๑ - ๑๐๐ ตัว 
 ค. ต้ังแต่ ๑๐๑ ตัวขึ้นไป 
(๑.๓)  การเลี้ยงไก่ เป็ด ห่าน หรือสัตว์ปีก 
 ก. ต้ังแต่ ๕๐ – ๑๐๐ ตัว 
 ข. ต้ังแต่ ๑๐๑ – ๕๐๐ ตัว 
 ค. ต้ังแต่ ๕๐๑ – ๑,๐๐๐ ตัว 
 ง. ต้ังแต่ ๑,๐๐๑ – ๕,๐๐๐ ตัว 
 จ. ต้ังแต่ ๕,๐๐๑ ขึ้นไป 
(๑.๔)  การเลี้ยงจระเข้ 
 ก. ต้ังแต่ ๑ - ๑๐ ตัว 
 ข. ต้ังแต่ ๑๑ ตัวขึ้นไป 
(๑.๕)  การเลี้ยงสัตว์นํ้าทุกประเภท 
 ก. มีพ้ืนที่ไม่เกิน ๕ ไร่ 
 ข. มีพ้ืนที่กว่า ๕ ไร่แต่ไม่เกิน ๑๐ ไร่ 
 ค. มีพ้ืนที่เกินกว่า ๑๐ ไร่ขึ้นไป 
(๑.๖)  การเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลานอ่ืนๆ 
 ก. ต้ังแต่ ๒๐ – ๑๐๐ ตัวขึ้นไป 
 ข. ต้ังแต่ ๑๐๑ ตัวขึ้นไป 
(๑.๗)  การเลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์นํ้า สัตว์เลื้อยคลาน หรือ 
แมลงอ่ืน ๆ นอกจากที่บัญญติัไว้ในเบ้ืองต้นเพ่ือการค้า 
กิจการที่เก่ียวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
(๒.๑) การฆ่าสตัว์ ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหารการเร่ขาย  
การขายในตลาดและการฆ่าเพ่ือบริโภคในครัวเรือน

 
 
 

๕๐ 
๑๕๐ 
๒๕๐ 

๕๐๐ ไม่เกิน ๑,๐๐๐ 
 

๒๐๐ 
๔๐๐ 
๘๐๐ 

 
๕๐ 
๑๕๐ 
๓๐๐ 
๗๕๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๑๕๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

 
๒๕๐ 
๕๐๐ 
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-๒- 

ลําดับที ่ ประเภทสนิค้า 
ค่าธรรมเนียม

(บาท) 
 
 
๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔ 
 
 
 
 
 
๕ 
 
 
 
 
 
 
๖ 
 
 
 
 

 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
 ข. โดยใช้เครื่องจักร 
กิจการที่เก่ียวกับอาหารสัตว์ เครื่องด่ืม น้าํด่ืม 
(๓.๑) การผลิต การหมัก การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ยกเว้น 
การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
 ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร 
 ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร 
(๓.๒) การผลิตไอศกรีม  ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
 ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร 
 ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร 
(๓.๓) การเก็บการถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีกําลังต้ังแต่  
๕ แรงม้าขึ้นไป 
กิจการที่เก่ียวกับยาเวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์เครื่องสําอาง 
ผลิตภัณฑ์ชาํระล้าง  ได้แก่  การผลิต การโม่ การบด การผสม 
การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร 
(๔.๑)  เครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒ แรงม้า 
(๔.๒)  เครื่องจกัรที่มีกําลังเกินกว่า ๒ – ๕ แรงม้า 
(๔.๓)  เครื่องจกัรที่มีกําลังเกินกว่า ๕ แรงม้า 
กิจการที่เก่ียวกับการเกษตร 
(๕.๑) การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ 
 ก. ตํ่ากว่า ๑,๐๐๐ กิโลกรัม 
 ข. ต้ังแต่ ๑,๐๐๑ – ๕,๐๐๐ กิโลกรัม 
 ค. สูงกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัมขึน้ไป 
(๕.๒) การผลิต การสะสมปุ๋ย 
(๕.๓) การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร 
กิจการที่เก่ียวข้องกับโลหะหรือแร่ 
(๖.๑) การกลึง การเจาะ การเช่ือม การตี การตัด การประสาร การรีด 
การอัดโลหะด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซหรือไฟฟ้า 
 ก. ประเภทครัวเรือน 
 ข. ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 

๒๐๐
๕๐๐ 

 
 
 

๒๐๐ 
๔๕๐ 

 
๒๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๗๕๐ 

 
 
 

 
๓๕๐ 
๕๐๐ 
๗๐๐ 

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๕๐๐ 
๗๕๐ 
๕๐๐ 

 
 
 

๓๐๐ 
๒,๕๐๐ 
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-๓- 

ลําดับที ่ ประเภทสนิค้า ค่าธรรมเนียม 
(บาท)

๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

๙ 

กิจการเก่ียวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเคร่ืองกล 
(๗.๑) การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นส ีการพ่น 
สารกันสนิมยานยนต์ 
(๗.๒) การต้ังศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อม การปรับแต่งระบบปรับอากาศหรือ
อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักรเคร่ืองกล 
(๗.๓) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรอืเคร่ืองกล  
ซึ่งมีไว้บริการ หรือจําหน่าย และในการประกอบธุรกิจน้ัน มีการซ่อม 
หรือประกันปรับปรุงยานยนต์เครื่องจักรหรือเคร่ืองกลดังกล่าวด้วย 
(๗.๔) การล้าง การอัดฉีดฉีดยานยนต์ 
(๗.๕) การปะ การเช่ือมยาง 
 ก. รถจักรยานยนต์ 
 ข. รถยนต์ 
กิจการที่เก่ียวกับไม้ 
(๘.๑) การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะการขุดร่อง การทําคิ้ว
หรือการตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
 ก. ผลิตโดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า 
 ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ - ๑๐ แรงม้า 
 ค. ผลิตโดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๑๐ แรงม้าขึน้ไป 
(๘.๒) การประดิษฐ์ไม้ หวาย เป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร หรือการพ่น  
การทําสารเคลอืบเงาสี หรือการแต่งสําเร็จ ผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย 
(๘.๓) การประดิษฐ์สิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียนด้วยกระดาษ 
 ก. สถานที่ผลติที่มีเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒ แรงม้า 
 ข. สถานทีผ่ลิตที่มีเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกว่า  
๒ - ๕ แรงม้า 
 ค. สถานทีผ่ลติที่มีเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า
ขึ้นไป 
กิจการที่เก่ียวกับการบริการ 
(๙.๑) กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการ 
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
(๙.๒) การประกอบการกิจการโรงแรม หรือกิจการอ่ืนในทาํนองเดียวกัน 
 ก. ไม่เกิน ๒๐ ห้อง 
 ข. เกินกว่า ๒๐ ห้องแต่ไม่เกิน ๕๐ ห้อง 
 ค. เกินกว่า ๕๐ ห้องขึ้นไป

 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
 

๓๕๐ 
 

๕๐ 
๑๕๐ 

 
 
 

๒๕๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
 

๒๕๐ 
๕๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
 

๕๐๐ 
 
 

๓๐๐ 
๗๕๐ 

๑,๕๐๐
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-๔- 

ลําดับที ่ ประเภทสนิค้า ค่าธรรมเนียม 
(บาท)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐ 
 
 
 
 
 

๑๑ 

(๙.๓) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า  
ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
 ก. ไม่เกิน  ๑๐ ห้อง 
 ข. เกินกว่า ๑๐ ห้องแต่ไม่เกิน ๓๐ ห้อง 
 ค. เกินกว่า ๓๐ ห้องแต่ไม่เกิน ๕๐ ห้อง 
 ง. เกินกว่า ๕๐ ห้องขึ้นไป 
(๙.๔) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ 
ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
(๙.๕) การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม ตู้เพลง 
 ก. ตู้เกม ตู้เพลง ไม่เกิน ๕ เคร่ือง 
 ข. ตู้เกม ตู้เพลง เกิน ๕ เครื่อง แต่ไม่เกิน ๑๕ เครื่อง 
 ค. ตู้เกม ตู้เพลง เกิน ๑๕ เครือ่ง 
 ง. สวนสนุก 
กิจการที่เก่ียวกับสิ่งทอ 
(๑๐.๑) การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรต้ังแต่ ๗ เครื่องขึ้นไป 
(๑๐.๒) การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 
 ก. เครื่องจักรที่มีกําลังไม่เกิน ๓ แรงม้า 
 ข. เครื่องจักรที่มีกําลัง ๓ แรงม้า 
(๑๐.๓)   การย้อม การกัดสผี้าหรือสิ่งทออ่ืน ๆ 
กิจการที่เก่ียวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรอืวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๑๑.๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
 ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร 
 ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร 
(๑๑.๒) การผลิตเคร่ืองใช้ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลงึ 
 ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร 
 ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร 
(๑๑.๓) การสะสม การผสมซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คลา้ยคลึงกัน 
 ก. การสะสมซเีมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน 
    ๑.  สะสมรวมกันไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ กิโลกรัม 
    ๒.  สะสมรวมกันเกิน ๑๐,๐๐๐ กิโลกรัมขึ้นไป 
 ข. การผสม ซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุ ทีค่ล้ายคลึงกัน 
  

 
 

๒๕๐ 
๕๐๐ 
๗๕๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๒๕๐ 
 

๓๕๐ 
๗๕๐ 

๑,๕๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 
๕๐๐ 

 
๒๕๐ 
๕๐๐ 

 
 
 

๒๕๐ 
๕๐๐ 

 
๓๐๐ 
๗๕๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
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-๕- 

ลําดับที ่ ประเภทสนิค้า 
ค่าธรรมเนียม

(บาท) 
๑๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจการที่เก่ียวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี
(๑๒.๑)  การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊าซ 
 ก. การผลิต 
 ข. การสะสม การขนส่งก๊าซ ความจุไม่เกิน ๑,๐๐๐ ลิตร 
 ค. การสะสม การขนส่งก๊าซ ความจุไม่เกิน  
๑,๐๐๐ – ๕,๐๐๐ ลิตร 
 ง. การสะสม การขนส่งก๊าซ ความจุ ๕,๐๐๑ ลิตรขึ้นไป 
(๑๒.๒)  การผลิต การกลั่น การสะสม การขนส่งนํ้ามันปิโตรเลียม 
หรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่าง ๆ 
 ก. การผลิต การกลั่น การสะสม การขนส่งนํ้ามันปิโตรเลียม
หรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่าง ๆ 
 ข. การสะสม การขนส่ง 
  ๑.  ปริมาณจํานวนต้ังแต่ ๒๐๐ ลิตร 
  ๒.  ปริมาณจํานวนต้ังแต่ ๒๐๑ – ๑,๐๐๐ ลติร 
  ๓.  ปริมาณจํานวนต้ังแต่ ๑,๐๐๑ – ๕,๐๐๐ ลิตร 
  ๔.  ปริมาณจํานวนต้ังแต่ ๕,๐๐๑ ลิตรขึ้นไป 
 ค. การขนส่งนํ้ามันปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่างๆ 
(๑๒.๓)  การผลิต การล้างฟิล์ม รูปถ่าย หรือฟิล์มภาพยนตร์ 
 ก. การผลิต 
 ข. การล้าง 
(๑๒.๔)  การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่ง สารกําจดัศัตรูพืช
หรือพาหะนําโรค 
 ก. การผลิต การบรรจุ 
 ข. การสะสม 
 ค. การขนส่งสารกําจัดศัตรูพืช หรือพาหะนําโรค 

 
 

๑๐,๐๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐ 
๑๕๐ 
๕๐๐ 

๑,๕๐๐ 
๗๕๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๓๕๐ 

 
 

๓,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
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        เขียนที่……………………………………............. 
        วันที่……….เดือน…………………..พ.ศ………… 

 ข้าพเจ้า……………………………………………………............อายุ………………ปี  สัญชาติ……………........................... 
อยู่บ้านเลขที่…………….....หมู่ที่……………ตรอก/ซอย……………………..........ถนน………………………………....................... 
แขวง/ตําบล……………..…….เขต/อําเภอ………………………………เทศบาล/อบต……………...........................................
จังหวัด…………………………........หมายเลขโทรศัพท์………………………………… 
 ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 
 (  )  สถานที่จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร  ประเภท……………………………………………….......................... 
       โดยมีพ้ืนที่ประกอบการ………………………………..............ตารางเมตร 
 (  )   กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ประเภท………………………………………………………............................. 
                 มีคนงาน………………….คน  ใช้เครื่องจักรขนาด…………………………………..…...แรงม้า 
 (  )  กิจการตลาด  ที่มีการจําหน่าย.....................................(เป็นประจํา/เป็นครั้งคราว/ตามวันนัด) 
 (  )  กิจการจําหน่ายสินค้าในที่/ทางสาธารณะ จําหน่ายสินค้าประเภท……………………………..................... 
                 ณ  บริเวณ………………………………………..โดยวิธีการ……………………………………..................................... 
 (  )   กิจการรับทําการเก็บ  ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจ  ประเภท 

  เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหล่งจํากัดที่………………………………………………………............................ 
  เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล  โดยมีระบบกําจัดอยู่ที่………………………………………...................... 
  เก็บขนมูลฝอย  โดยมีแหล่งกําจัดที่………………………………………………………............................ 
  เก็บขนและกําจัดมูลฝอย  โดยมีระบบกําจัดที่………………………………………............................. 

ต่อ (เจ้าพนักงานท้องถิ่น)……………………………………………พร้อมคําขอน้ี  ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย   
ดังน้ีคือ 

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

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

๔. ……………………………………………………………………………………………………...........................… 
๕. ……………………………………………………………………………………………………...........................… 

 
 
 
 (ด้านหลังคําขอรับใบอนุญาต) 

 

แบบคาํขอรับใบอนุญาต 
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แผนผงัแสดงที่ต้ังสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

 
 

 
 
 
 
 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ขอความในแบบคําขอรับใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
      
      (ลงช่ือ)……………………………................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
              (………………….............………….) 

 
ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
 (   )  เห็นสมควรอนุญาต  และควรกําหนดเง่ือนไขดังน้ี…………………………………………………............................ 
……………………………………………………………………………………………………………………......................................................
........................................................................................................................................................................................ 
 (   )  เห็นสมควรไม่อนุญาต  เพราะ……………………………………………………………………..............................…... 
……………………………………………………………………………………………………………………..................................................... 
 
      (ลงช่ือ)……………………………เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
                   (…………………………….) 
     ตําแหน่ง………………………………วันที่……/………./…….….. 

 
คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 

   (   )  อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
   (   )  ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
      (ลงช่ือ)……………………………..............เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
              (………………………...........……) 
              ตําแหน่ง………………………………........... 
             วันที…่...../………....../………. 
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ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ....................................................................... 
เล่มที่................./เลขที่ ................../..................... 
 (๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้................................................................................................................... 
สัญชาติ...................ต้ังอยู่บ้านเลขที่.................หมู่ที่...................ตําบล/แขวง...................อําเภอ/เขต.......................... 
จังหวัด.......................................................หมายเลขโทรศัพท์................................................... 
 ช่ือสถานประกอบกิจการ..............................................................................ประเภท..................................... 
ต้ังอยู่บ้านเลขที่..............................หมู่ที่.........................ตําบล...............อําเภอ..............................จังหวัด................... 
หมายเลขโทรศัพท์.....................................................  
 เสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต.....................บาท (...................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน 
เล่มที่......................เลขที่................ลงวันที่............................................ 
 (๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนดในข้อบัญญัติองค์การบริหาร 
ส่วนตําบลสาคู เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 (๓) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง  
โดยมิอาจแก้ไข  เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 
 (๔) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังต่อไปน้ีอีกด้วย คือ 
      ๔.๑).................................................................................................................................. 
      ๔.๒)................................................................................................................................. 
 (๕) ใบอนุญาตฉบับน้ี  ออกให้เมื่อวันที่................เดือน....................พ.ศ.......................... 
 (๖) ใบอนุญาตฉบับน้ี  สิ้นสุดวันที่........................เดือน....................พ.ศ.......................... 
 
     (ลงช่ือ)............................................................. 
             (.............................................................) 
      ตําแหน่ง......................................................... 
             เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
คําเตือน (๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ     
                 ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ  หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท 
 (๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

(มีต่อด้านหลัง) 
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รายการต่ออายุใบอนญุาตและเสียค่าธรรมเนียม 
 

วัน/เดือน/ป ี
ที่ออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป ี
ที่สิ้นอายุใบอนุญาต

ใบเสร็จรบัเงนิ (ลงชื่อ) 
เจ้าพนักงานทอ้งถ่ินเล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ป ี

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

(ด้านหลัง) 
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เขียนที่…………………………………… 
      วันที่………….เดือน……………………พ.ศ. ……………. 

 ข้าพเจ้า………………………………………………………อายุ…………………….…...ปี  สัญชาติ…………………….....……...... 
อยู่บ้านเลขที่………………หมู่ที่……………ตรอก/ซอย………………………………….ถนน………………..…………………….....…....... 
แขวง/ตําบล……………………เขต/อําเภอ…………………………….…………..เทศบาล/อบต. ………………………….....………....... 
จังหวัด……………………………หมายเลขโทรศัพท์…………………………………………………………... 
 ขอย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการประเภท……………………………………………………....................... 
……………………………………………………………………………………………..ตามใบอนุญาตเล่มที่…………เลขที่……./..…..........   
ออกให้เมื่อวันที่……..เดือน………………… พ.ศ. ………... ต่อ (เจ้าพนักงานท้องถิ่น) …………………………………..……………… 
 พร้อมคําขอนี้  ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย  ดังนี้คือ 
  ๑)  สําเนาบัตรประจําตัว……………...…………..(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 

๒)  สําเนาทะเบียนบ้าน 
๓)  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง  คือ 

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

๔)  …………………………………………………………………………………………….. 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอต่ออายุใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
     (ลงช่ือ)…………………………….………………...ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 
                                (……………………………..………..……) 
 
ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

 
คําสั่งของพนกังานท้องถ่ิน 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
    (   )  เห็นสมควรต่อใบอนุญาต 
    (   )  เห็นสมควรไม่อนุญาต  เพราะ…………… 
……………………………………………………….. 
(ลงช่ือ)…………………..……………เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
        (…………………………………) 
ตําแหน่ง………………………………… 
       วันที่……../……../………….. 

      (   )  อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
      (   )  ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ   
 
 
             (ลงช่ือ)……………………………………… 
                      (……………………………….….) 
               ตําแหน่ง……………………………… 
                      วันที่……/………/………. 

   

แบบคําขอต่ออายุใบอนุญาต
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ใบแทนใบอนญุาต 

ประกอบกิจการ....................................................................... 
เล่มที่................./เลขที่ ................../..................... 
 (๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้................................................................................................................... 
สัญชาติ...................ต้ังอยู่บ้านเลขที่.................หมู่ที่...................ตําบล/แขวง...................อําเภอ/เขต.......................... 
จังหวัด.......................................................หมายเลขโทรศัพท์................................................... 
 ช่ือสถานประกอบกิจการ..............................................................................ประเภท..................................... 
ต้ังอยู่บ้านเลขที่..............................หมู่ที่.........................ตําบล...............อําเภอ..............................จังหวัด................... 
หมายเลขโทรศัพท์.....................................................  
 (๒) ผู้รับใบแทนใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนดในข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตําบลสาคู เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 (๓) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง  
โดยมิอาจแก้ไข  เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 
 (๔) ผู้รับใบแทนใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังต่อไปน้ีอีกด้วย คือ 
      ๔.๑).................................................................................................................................. 
      ๔.๒)................................................................................................................................. 
 (๕) ใบแทนใบอนุญาตฉบับน้ี  ออกให้เมื่อวันที่................เดือน....................พ.ศ.......................... 
 (๖) ใบแทนใบอนุญาตฉบับน้ี  สิ้นสุดวันที่........................เดือน....................พ.ศ.......................... 
 
     (ลงช่ือ)............................................................. 
             (.............................................................) 
      ตําแหน่ง......................................................... 
             เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
คําเตือน (๑) ผู้รับใบแทนใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเหน็ได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ     
                 ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ  หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท 
 (๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไป  ต้องย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตใหม่ก่อนใบแทนสิ้นอายุ 
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             เขียนที่……………………………………....................... 
                   วันที่………….เดือน……………………พ.ศ. ……………. 

 
 ข้าพเจ้า……………...........…………………………………………อายุ…………………….…...ปี  สัญชาติ………………………… 
อยู่บ้านเลขที่………………หมู่ที่……………ตรอก/ซอย……………..........…………………….ถนน………………..………………………. 
แขวง/ตําบล………….....…………เขต/อําเภอ…………………...………….…………..จังหวัด……………………………....................... 
หมายเลขโทรศัพท์…………………………………………………………... 
  

ขอย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต.................................................................ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปน้ี 
(๑) ข้าพเจ้าได้รับใบอนุญาต  ให้ประกอบการ....................................................................................... 

ประเภท………………………………………………………พ้ืนที่ประกอบการ.......................................................ตารางเมตร 
ต้ังอยู่ ณ เลขท่ี.................หมู่ที่..................ตรอก/ซอย...........................................ถนน..................................... 
ตําบล......................อําเภอ..........................จังหวัด.....................................หมายเลขโทรศัพท์........................... 
ตามใบอนุญาต  เล่มที่............  เลขท่ี........../.............ออกให้เมื่อวันที่.............เดือน.................พ.ศ.................... 
 (๒) ใบอนุญาต  ได้สูญหาย/ถูกทําลาย/ชํารุด เมื่อวันที่.............เดือน...................พ.ศ......................... 
 (๓) พร้อมคําขอน้ี  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้วคือ 
      (  ) เอกสารแจ้งความต่อสถานีตํารวจ กรณีสูญหายหายหรือถูกทําลาย 
      (  ) ใบอนุญาตเดิม/หนังสือรับรองการแจ้งเดิม กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

(ลงช่ือ).............................................. 

       (...............................................) 
          ผูข้อรบัใบแทนใบอนุญาต  

แบบคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาต.................................................... 
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