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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหอมเกร็ด 
เรื่อง  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหอมเกร็ด  วาดวยกิจการ 

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมประกอบมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  

องคการบริหารสวนตําบลหอมเกร็ดโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลหอมเกร็ด   

และนายอําเภอสามพราน  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหอมเกร็ด  เรื่อง  กิจการท่ี

เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลหอมเกร็ดตั้งแตวันถัดจาก   

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหอมเกร็ด  เรื่อง  การควบคุมกิจการท่ีเปน  

อันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  และใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้ 

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผู เปนเจาของหรือบุคคลที่ เรียกชื่ออยางอื่น 

ซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น   

    “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ   

    “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
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    “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก  

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย

ของสาธารณชน 

    “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ  

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน   

    “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําท้ิงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน  

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได   

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลหอมเกร็ด   

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

และที่แกไขเพ่ิมเติม 

ขอ ๕ ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้เปนกิจการที่ตองมีการควบคุมภายในเขตองคการ  

บริหารสวนตําบลหอมเกร็ด 

  (๑)  กิจการที่เกี่ยวกับสัตวเล้ียง 

       (๑.๑)  การเพาะพันธุ  เล้ียง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด 

      (๑.๒)  การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ

ทํานองเดียวกัน  เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ท้ังนี้  ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดู

หรือคาบริการในทางตรงหรือทางออม  หรือไมก็ตาม 

  (๒)  กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

      (๒.๑)  การฆา  หรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  เรขาย  หรือขาย

ในตลาด      

     (๒.๒)  การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว 
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     (๒.๓)  การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

     (๒.๔)  การเคี่ยวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว 

     (๒.๕)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือก  กระดอง  กระดูก  

เขา  หนัง  ขนสัตว  หรือสวนอื่น ๆ  ของสัตวดวยการตม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ  ซึ่งมิใชเพ่ือเปนอาหาร 

     (๒.๖)  การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอื่นใดตอสัตว 

หรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว 

     (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  ผลไม  

หรือพืชอยางอื่น 

     (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 
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     (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  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)  กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑ 

ทําความสะอาด 

      (๔.๑)  การผลิต  โม  บด  ผสม  หรือบรรจุยา 

      (๔.๒)  การผลิต  บรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอาง  รวมทั้งสบูที่ใช  

กับรางกาย 

       (๔.๓)  การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

      (๔.๔)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 
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      (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 

      (๕.๕)  การผลิตยาสูบ 

      (๕.๖)  การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช 

      (๕.๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย 

      (๕.๘)  การผลิตเสนใยจากพืช 

      (๕.๙)  การตาก  สะสม  ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  ขาวโพด 

  (๖)  กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

      (๖.๑)  การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณ  หรือเครื่องใชตาง ๆ  

ดวยโลหะ  หรือแร 

      (๖.๒)  การถลุงแร  การหลอม  หรือหลอโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาต  

ใน  (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 



 หนา   ๑๔๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๔๐  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

      (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  เครื่องจักรหรือเครื่องกลซึ่งมีไวบริการ  

หรือจําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล

ดังกลาวดวย 

      (๗.๕)  การลาง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต 

      (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  เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณ ท่ี เปน

สวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลเกา 

  (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 



 หนา   ๑๕๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๔๐  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

      (๙.๑)  การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

      (๙.๒)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด 

      (๙.๓)  การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับ

ใบอนุญาตใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

      (๙.๔)  การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปน 

การใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

      (๙.๕)  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานที่พักที่มิใชโรงแรมที่จัดไวเพ่ือใหบริการ

พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทาง  หรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

      (๙.๖)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบงเชา  

หรือกิจการอื่น  ในทํานองเดียวกัน 

      (๙.๗)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

      (๙.๘)  การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  

หรือตูเพลง  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

      (๙.๙)  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่นๆ  ในทํานองเดียวกัน   

เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๙.๑) 

    (๙.๑๐)  การประกอบกิจการการเลนสเกต  หรือโรลเลอรเบลด  หรือการเลนอื่น ๆ 

ในทํานองเดียวกัน 

    (๙.๑๑)  การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับตาม

กฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

    (๙.๑๒)  การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย 

    (๙.๑๓)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก 

    (๙.๑๔)  การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวล่ิง  หรือตูเกม 

    (๙.๑๕)  การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 

    (๙.๑๖)  การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ 



 หนา   ๑๕๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๔๐  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

     (๙.๑๗)  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  

วิทยาศาสตร  หรือส่ิงแวดลอม 

     (๙.๑๘)  การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย 

     (๙.๑๙)  การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ 

     (๙.๒๐)  การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ 

     (๙.๒๑)  การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเล้ียง  หรือรับฝาก

สัตวชั่วคราว 

  (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 

     (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  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

         (๑๑.๔)  การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมท้ังการขุด  ตัก  

ดูด  โม  บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๑๑.๒) 

     (๑๑.๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

     (๑๑.๖)  การเล่ือย  ตัด  หรือประดิษฐหินเปนส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑตาง ๆ 

     (๑๑.๗)  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน 



 หนา   ๑๕๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๔๐  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

     (๑๑.๘)  การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม 

     (๑๑.๙)  การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

    (๑๑.๑๐)  การผลิตกระดาษทราย  หรือผาทราย 

    (๑๑.๑๑)  การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

    (๑๑.๑๒)  การลาง  การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แกว  หิน  หรือวัตถุอื่นใด  

ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๕) 

 (๑๒)  กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคก  และสารเคมีตาง ๆ 

     (๑๒.๑)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  หรือสาร 

ตัวทําละลาย 

     (๑๒.๒)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกาซ 

     (๑๒.๓)  การผลิต  สะสม  กล่ัน  หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม 

     (๑๒.๔)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก 

     (๑๒.๕)  การพนสี  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (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  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

    (๑๒.๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

    (๑๒.๑๒)  การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

    (๑๒.๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแหง 

    (๑๒.๑๔)  การผลิต  สะสม  ขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ 

ในการผลิตดอกไมเพลิง 

    (๑๒.๑๕)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 



 หนา   ๑๕๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๔๐  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

    (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  หรือถายเอกสาร 

     (๑๓.๕)  การสะสมวัตถุหรือส่ิงของที่ชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 

     (๑๓.๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา 

     (๑๓.๗)  การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลวเพ่ือนําไปใชใหมหรือแปรสภาพ

เปนผลิตภัณฑใหม 

         (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  

ขอ ๖ สถานประกอบกจิการทีต่องมีการควบคมุตามขอบัญญัตนิี้ที่ตัง้อยูในเขตท่ีกฎหมายวาดวย    

การผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใดท่ีเขาขาย  

เปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้น    

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี   

ขอ ๗ สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  

โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่น 

ที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้น
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จะตองตั้งอยูหางจาก  ชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  

ไมนอยกวา  ๓๐๐  เมตร  ทั้งนี้  เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพอนามัยหรือการกอเหตุรําคาญ 

ของประชาชน  ยกเวนตามขอ  ๕  (๓.๑๕)  (๗.๕)  (๙.๑)  (๙.๓)  (๙.๔)  (๑๓.๒)  (๑๓.๔)   

ขอ ๘ สถานประกอบกิจการท่ีมีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

     (๑)  ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขอ

อนุญาตไดตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร   

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมาย

แสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

     (๒)  ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมาย   

วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ     

       (๓)  ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพที่ 

ถูกสุขลักษณะเปนประจําทุกวัน 

ขอ ๙ สถานประกอบกจิการทีค่นงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใด    

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ที่ลางตาฉุกเฉิน  ตามความจําเปน 

และเหมาะสมกับคุณสมบัตขิองวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไวในกฎหมาย 

วาดวยวัตถุอันตราย  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ   

ขอ ๑๐ สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะ ดังนี้ 

     (๑)  มีภาชนะบรรจุ  หรือภาชนะรองรับท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณ 

และประเภท  มูลฝอยรวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุ  หรือภาชนะรองรับและบริเวณท่ีเก็บ

ภาชนะนั้นอยูเสมอ 

       (๒)  ในกรณีท่ีมีการกําจัดเองตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น 

และตองดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหอมเกร็ด  เรื่อง  การจัดการ 

ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
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     (๓)  กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือ ส่ิงอื่นใดที่อาจ 

เปนอันตรายตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๑ สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตว ท่ี เปนพาหะ 

ของโรคติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

ขอ ๑๒ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับการประกอบอาหาร    

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงานตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติ 

องคการบริหารสวนตําบลหอมเกร็ด  เรื่อง  สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

ขอ ๑๓ สถานประกอบกจิการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัยเปนสัดสวน  

และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

ขอ ๑๔ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติใหเปนไป

ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๕ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้ 

     (๑)  มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอยางนอย

หกเดือนตอครั้ง  และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานท่ีทางราชการกําหนดหรือยอมรับ

ใหแกคนงานไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

     (๒)  กรณีที่มีวัตถุอันตรายตองมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย   

หรือส่ิงของที่อาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย   

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๖ สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียง     

หรือความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมี 

หรือวัตถุอันตรายจะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิให เกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญ 

หรือเปนอันตรายตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 
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ขอ ๑๗ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ีขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  หามมิใหผูใดดําเนิน  

กิจการตามที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะที่เปนการคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่น 

ในการออกใบอนุญาตเจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาต 

ปฏิบัติเพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวโดยทั่วไปในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว 

ขอ ๑๘ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะที่ 

เปนการคาจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสาร 

และหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  ขาราชการ  หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจของผูขอรับ  

ใบอนุญาต 

   (๒)  สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาต 

   (๓)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการ 

   (๔)  สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  (กรณีเขาขายประกอบกิจการโรงงาน) 

   (๕)  ใบเสร็จรับเงินคาขยะมูลฝอย  (กรณีขอตออายุใบอนุญาต) 

   (๖)  หนังสือมอบอํานาจในกรณีที่ผูขอรับใบอนุญาตไมไดมาดําเนินการดวยตนเอง  

พรอมแนบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน  ขาราชการ  หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ  และสําเนาทะเบียนบาน

ของผูรับมอบอํานาจ   

   (๗)  สําเนาหนังสือจดทะเบียน  หรือหนังสือบริคณหสนธิจัดตั้งนิติบุคคล 

   (๘)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

   (๙)  อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลหอมเกร็ดประกาศกําหนด   

ขอ ๑๙ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  ใหนําหลักเกณฑในหมวด  ๑  ถึง  ๓  มาใชบังคับโดยอนุโลม   

   (๒)  สถานประกอบกิจการตองตัง้ในทําเลซึ่งทํารางระบายน้าํรับน้ําโสโครกใหพนไปจาก  

ที่นั้นไดโดยสะดวก  ลักษณะไมซึม  ไมรั่ว  และน้ําไหลไดสะดวก 
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    (๓) ตองทําทางระบายน้ํา  กอนที่จะปลอยลงสูทางระบายน้ําสาธารณะ  หรือบอ 

ซึ่งรับน้ําโสโครกดวยวัตถุมีลักษณะเรียบรอย  ไมซึม  ไมรั่ว  น้ําไหลไดสะดวก 

    (๔) การระบายน้ําและทางระบายน้ํารวมท้ังบอตองไมมีลักษณะเปนที่เดือดรอน 

แกผูใชน้ําในทางสาธารณะ  หรือแกผูที่พักอาศัยใกลเคียง 

    (๕) ตองใหมีแสงสวางและชองระบายลมเพียงพอ 

    (๖) ตองจัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอตอการประกอบการนั้น 

    (๗) ตองจัดใหมีท่ีรองรับขยะมูลฝอยและส่ิงปนเปอนที่ถูกสุขลักษณะ 

    (๘) ตองมีสวมที่ถูกสุขลักษณะและเพียงพอตอจํานวนคนท่ีทําการอยูในสถานที่นั้น 

    (๙) สถานที่เล้ียงสัตวตองมีท่ีขังและที่ปลอยสัตวกวางขวางพอ 

   (๑๐) การปฏิบัติอื่นใดตามเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดโดยคําแนะนํา 

ของเจาพนักงานสาธารณสุข 

ขอ ๒๐ ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง  

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๒๑ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาต  หรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น  

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตอง  หรือไมสมบูรณ    

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง  

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนด

ในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ัง   

ไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสองใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้งครั้งละไมเกินสิบหาวัน  



 หนา   ๑๕๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๔๐  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลาตาม  

วรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๒ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ  

ขององคการบริหารสวนตําบลหอมเกร็ดเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๑๘  และขอ  ๑๙  ยกเวนขอ  ๗ 

ขอ ๒๓ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอน

ใบอนุญาตส้ินอายุสําหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น  ถามิได 

เสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม 

ที่คางชําระ  เวนแต ผู ไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการ 

เสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวาสองครั้ง  

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม 

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๒๔ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร  

สวนตําบลหอมเกร็ด 

ขอ ๒๕ ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ีประกอบ

กิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ ๒๖ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุด  ตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 



 หนา   ๑๕๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๔๐  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหายใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก   

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

   (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๒๗ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แกไขเพ่ิมเติม  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัต ิ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แกไขเพ่ิมเติม  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาต

ในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้เจาพนักงานทองถิ่น

มีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๘ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

   (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

   (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

   (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

และที่แกไขเพ่ิมเติม  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับ 

การประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้น

กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยู 

ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๒๙ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ  

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาวใหสงคําส่ัง 

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน 

ของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาท่ีคําส่ังไปถึง   

หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 



 หนา   ๑๖๐ 
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ขอ ๓๐ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันท่ีถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๓๑ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แกไขเพ่ิมเติม 

ขอ ๓๒ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหอมเกร็ดเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๘  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สัมฤทธิ ์ แกวเกร็ด 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลหอมเกร็ด 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหอมเกร็ด   
เรื่อง  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙   

 

ลําดับ กิจการ คาธรรมเนียมตอป 
  (บาท) 

1 
 

กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวเล้ียง 
(1)  การเพาะพันธุ  เลี้ยง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด 

(1.1)  การเลี้ยงมา  โค  กระบือ               
-  จํานวนไมเกิน  20  ตัว                 
-  จํานวนตั้งแต  21  –  50  ตัว               
-  จํานวนตั้งแต  51  ตัวข้ึนไป 

(1.2)  การเลี้ยงสุกร 
-  จํานวนไมเกิน  50  ตัว 
-  จํานวนตั้งแต  51  –  100  ตัว 
-  จํานวนตั้งแต  101  -  500  ตัว 
-  จํานวนตั้งแต  501  ตัวข้ึนไป 

(1.3)  การเลี้ยงแพะ  แกะ 
-  จํานวนไมเกิน  20  ตัว 
-  จํานวนตั้งแต  21  –  50  ตัว 
-  จํานวนตั้งแต  51  ตัวข้ึนไป 

(1.4)  การเลี้ยงเปด  ไก  หาน 
-  จํานวนไมเกิน  500  ตัว   
-  จํานวนตั้งแต  501  –  1,000  ตัว 
-  จํานวนตั้งแต  1,001  ตัวข้ึนไป   

(1.5)  การเลี้ยงสัตวน้ํา 
-  พ้ืนท่ีไมเกิน  500  ตารางเมตร           
-  พ้ืนท่ีตั้งแต  501  –  1,000  ตารางเมตร   
-  พ้ืนท่ีตั้งแต  1,001  ตารางเมตรข้ึนไป 

(1.6)  การเพาะพันธุสัตวเลี้ยง  เชน  สุนัข  แมว  ฯลฯ 
(2)  การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอ่ืนใด   
อันมีลักษณะทํานองเดียวกัน  เพ่ือใหประชาชนเขาชม  หรือเพ่ือประโยชน 
ของกิจการนั้น  ท้ังนี้  ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดู  หรือคาบริการในทางตรง 
หรือทางออม  หรือไมก็ตาม   
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๒ กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวและ  ผลิตภัณฑ 
(1)  การฆาหรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  เรขาย   
หรือขายในตลาด 

-  การชําแหละนอกโรงฆาสัตว             
-  การฆาหรือชําแหละในโรงฆาสัตว 
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๒ 

ลําดับ กิจการ คาธรรมเนียมตอป 
  (บาท) 

 (2)  การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว 2,000 
 (3)  การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นสวนสัตวท่ียังมิไดแปรรูป 2,000 
 (4)  การเค่ียวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว 1,000 
 (5)  การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืนๆ  จากเปลือก  กระดอง  กระดูก  

เขา  หนัง  ขนสัตวหรือสวนอ่ืนๆ  ของสัตวดวยการตม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือ
กรรมวิธีใด ๆ  ซ่ึงมิใชเพ่ือเปนอาหาร 

 
1,000 

 (6)  การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอ่ืนใดตอสัตว 
หรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตว 
หรือสวนประกอบของอาหารสัตว 

 
2,000 

 (7)  การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือลางครั่ง 2,000 
 

3 
 

กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  
การเรขาย  การขายในตลาดและการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(1)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  เตาเจี้ยว  
ซีอ๊ิว  น้ําจิ้ม  หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ 

-  ไมใชเครื่องจักร 
-  ใชเครื่องจักร 

(2)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว  ไดแก 
ปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ปลาสม  ปลาจอม  แหนม  หมํ่า  ไสกรอก  กะป  
น้ําปลา  หอยดอง  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  ท่ีคลายคลึงกัน 

-  ไมใชเครื่องจักร 
-  ใชเครื่องจักร   

(3)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แชอ่ิม  จากผัก  ผลไม  
หรือพืชอยางอ่ืน 

-  ไมใชเครื่องจักร 
-  ใชเครื่องจักร   

(4)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก  บด  
นึ่ง  ตม  ตุน  เค่ียว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  ปง  ยาง  เผา  หรือวิธีอ่ืนใด 
(5)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุลูกชิ้น 

-  ไมใชเครื่องจักร 
-  ใชเครื่องจักร 

(6)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เสนหม่ี  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  
เตาหู  วุนเสน  เก้ียมอ๋ี  เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  ท่ีคลายคลึงกัน 

-  ไมใชเครื่องจักร 
-  ใชเครื่องจักร 
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๓ 

ลําดับ กิจการ คาธรรมเนียมตอป 
(บาท) 

 (7)  การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสตา  หรือผลิตภัณฑอ่ืน  ๆ   
ท่ีคลายคลึงกัน 

-  ไมใชเครื่องจักร 
-  ใชเครื่องจักร 

(8)  การผลิต  ขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  ขนมอบอ่ืน ๆ 
(9)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ํานม  หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว 
(10)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจ ุ เนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑเนย  
ผลิตภัณฑเนยเทียม  และผลิตภัณฑเนยผสม 
(11)  การผลิตไอศกรีม 

-  ไมใชเครื่องจักร 
-  ใชเครื่องจักร 

(12)  การค่ัว  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ 
(13)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ 

-  ไมใชเครื่องจักร 
-  ใชเครื่องจักร 

(14)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจ ุ เอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  ไวน  
น้ําสมสายชู  ขาวหมาก  น้ําตาลเมา   

-  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจ ุ เอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  ไวน   
-  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจ ุ น้ําสมสายชู  ขาวหมาก  น้ําตาลเมา   

(15)  การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ 
-  ตูละ  500  บาท     

(16)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจ ุ หรือขนสงน้ําแข็ง   
-  พ้ืนท่ีไมเกิน  100  ตารางเมตร   
-  พ้ืนท่ีตั้งแต  101  –  500  ตารางเมตร 
-  พ้ืนท่ีตั้งแต  501  ตารางเมตร  ข้ึนไป 

(17)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจากพืช  
ผัก  ผลไม  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด 

-  ไมใชเครื่องจักร 
-  ใชเครื่องจักร 

(18)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารบรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด 
-  ไมใชเครื่องจักร 
-  ใชเครื่องจักรนอยกวา  500  แรงมา 
-  ใชเครื่องจักรตั้งแต  500  แรงมา  ข้ึนไป 

(19)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแตงอาหาร 
(20)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม       
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๔ 

ลําดับ กิจการ คาธรรมเนียมตอป 
(บาท) 

 (21)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุแบะแซ 
(22)  การแกะ  ตัดแตง  ลางสัตวน้ํา  ท่ีไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น 
(23)  การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 
(24)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 
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กิจการท่ีเกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  
ผลิตภัณฑทําความสะอาด 
(1)  การผลิต  โม  บด  ผสม  หรือบรรจุยา 
(2)  การผลิต  บรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอาง  
รวมท้ังสบูท่ีใชกับรางกาย 
(3)  การผลิต  บรรจุสําลี  ผลติภัณฑจากสําลี 
(4)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 
(5)  การผลิตผงซักฟอก  สบู  น้ํายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑ 
ทําความสะอาดตาง ๆ 

-  ไมใชเครื่องจักร 
-  ใชเครื่องจักร 
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กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 
(1)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช 
(2)  การลาง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ 
(3)  การผลิต  หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  แปงจากพืช   
หรือแปงอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
(4)  การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักร  หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ  ก็ตาม             
(5)  การผลิตยาสูบ 
(6)  การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช 
(7)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุท่ีนําไปผลิตปุย 

-  ไมใชเครื่องจักร   
-  ใชเครื่องจักร 

(8)  การผลิตเสนใยจากพืช 
(9)  การตาก  สะสม  ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  ขาวโพด 
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กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร 
(1)  การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณ  หรือเครื่องใชตาง ๆ  
ดวยโลหะหรือแร 
(2)  การถลุงแร  การหลอม  หรือหลอโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการท่ีไดรับ 
ใบอนุญาตใน  (6.1) 
(3)  การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร  
หรือกาซ  หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (6.1) 
(4)  การเคลือบ  ชุบโลหะดวยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือ  
โลหะอ่ืนใด  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (6.1) 
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๕ 

ลําดับ กิจการ คาธรรมเนียมตอป 
(บาท) 

 (5)  การขัด  ลางโลหะดวยเครื่องจักร  หรือสารเคมี  ยกเวนกิจการท่ีไดรับ
ใบอนุญาต  ใน  (6.1) 
(6)  การทําเหมืองแร  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือลางแร 
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10,000 
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กิจการท่ีเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 
(1)  การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต   
(2)  การผลิตยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 
(3)  การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟา  
ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  
หรือเครื่องกล   
(4)  การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซ่ึงมีไว
บริการ  หรือจําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอม  หรือปรับปรุง  
ยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ดังกลาวดวย   
(5)  การลาง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต   
(6)  การผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่ 
(7)  การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต  หรือตั้งศูนยถวงลอ 

-  รถจักรยาน  รถจักรยานยนต   
-  รถยนต  รถบรรทุก     

(8)  การผลิต  ซอม  ประกอบ  หรืออัดผาเบรก  ผาคลัตช   
(9)  การสะสม  การซอมเครื่องกล  เครื่องจักรเกา  หรืออุปกรณท่ีเปน
สวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลเกา   
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กิจการท่ีเกี่ยวกับไมหรือกระดาษ 
(1)  การผลิตไมขีดไฟ 
(2)  การเลื่อย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําค้ิว  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร 
(๓)  การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แตงสําเร็จสิ่งของเครื่องใช   
หรือผลิตภัณฑจากไม  หวาย  ชานออย 
(4)  การอบไม 
(5)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป 
(6)  การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑอ่ืนใดดวยกระดาษ 
(7)  การผลิตกระดาษชนิดตางๆ 
(8)  การเผาถาน  หรือสะสมถาน 
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กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 
(1)  การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการใน
สถานพยาบาล  ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
(2)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด   
 
 

 
2,000 

 
5,000 

 

 
 



๖ 

ลําดับ กิจการ คาธรรมเนียมตอป 
(บาท) 

 (๓)  การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับ
ใบอนุญาต  ใน  (9.1)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล   
(๔)  การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปนการ
ใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (๙.1)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาล   
(๕)  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานท่ีพักท่ีมิใชโรงแรมท่ีจัดไวเพ่ือใหบริการ   
พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีคาตอบแทน  หรือกิจการอ่ืน 
ในทํานองเดียวกัน   

-  หองพักไมเกิน  20  หอง   
-  หองพักตั้งแต  21  –  50  หอง   
-  หองพักตั้งแต  51  หองข้ึนไป   

(๖)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบงเชา  หรือ
กิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน   

-  หองพักไมเกิน  10  หอง 
-  หองพักตั้งแต  11  –  20  หอง 
-  หองพักตั้งแต  21  –  30  หอง 
-  หองพักตั้งแต  31  -  40  หอง 
-  หองพักตั้งแต  41  –  50  หอง 
-  หองพักตั้งแต  51  หองข้ึนไป   

(๗)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
(๘)  การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก   
คาราโอเกะ  หรือตูเพลง  หรือการแสดงอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
(๙)  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน  เวนแต
เปนการใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (9.1) 
(๑๐)  การประกอบกิจการการเลนสเกต  หรือโรลเลอรเบลด  หรือการเลนอ่ืน ๆ  
ในทํานองเดียวกัน 
(๑๑)  การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ  
ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
(๑๒)  การประกอบกิจการสถานท่ีออกกําลังกาย 
(๑๓)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก 
(๑๔)  การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวลิ่ง  หรือตูเกม 

-  การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวลิ่ง 
-  การประกอบกิจการตูเกม 
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๗ 

ลําดับ กิจการ คาธรรมเนียมตอป 
(บาท) 

 (๑๕)  การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 
(๑๖)  การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ 
(๑๗)  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  
วิทยาศาสตร  หรือสิ่งแวดลอม 
(๑๘)  การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย 
(๑๙)  การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ 
(๒๐)  การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบานของผูรับบริการ 
(21)  การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเลี้ยงหรือรับฝาก  
สัตวชั่วคราว 
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กิจการท่ีเกี่ยวกับส่ิงทอ 
(๑)  การปนดาย  กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักร  หรือทอผาดวยก่ีกระตุก 
(๒)  การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  นุน  หรือใยสังเคราะห 
(๓)  การปนฝาย  นุน  ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร 
(๔)  การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ  ดวยเครื่องจักร 
(๕)  การเย็บ  ปกผา  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ  ดวยเครื่องจักร 
(๖)  การพิมพผา  และสิ่งทออ่ืน ๆ 
(๗)  การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 
(๘)  การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืน ๆ 
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กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน  ดิน  ทรายซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
(๑)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

-  ไมใชเครื่องจักร 
-  ใชเครื่องจักร 

(๒)  การระเบิด  โม  บด  หรือยอยหิน  ดวยเครื่องจักร 
(๓)  การผลิตสิ่งของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  ดวยซีเมนต  หรือวัตถุ 
ท่ีคลายคลึง 
(๔)  การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมท้ังการขุด   
ตัก  ดูด  โม  บด  หรือยอย  ดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาต   
ใน  (๑๑.2)   
(๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
(๖)  การเลื่อย  ตัด  หรือประดิษฐหินเปนสิ่งของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑตาง ๆ 
(๗)  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน 
(๘)  การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม 
(๙)  การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 
(๑๐)  การผลิตกระดาษทราย  หรือผาทราย 
(๑๑)  การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 
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๘ 

ลําดับ กิจการ คาธรรมเนียมตอป 
(บาท) 

 (๑๒)  การลาง  การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แกว  หิน   
หรือวัตถุอ่ืนใด  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (๖.5) 
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กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคก  และสารเคมีตางๆ 
(๑)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  หรือสารตัวทําละลาย 
(2)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกาซ 
(๓)  การผลิต  สะสม  กลั่น  หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม 
(๔)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก   
(๕)  การพนสี  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (๗.1) 
(๖)  การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด  
เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง   
(๗)  การโม  สะสม  หรือบดชัน   
(๘)  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี   
(๙)  การผลิต  ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร   
(๑๐)  การเคลือบ  ชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท   
หรือวัตถุท่ีคลายคลึง   
(๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
(๑๒)  การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
(๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแหง 
(๑๔)  การผลิต  สะสม  ขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ   
ในการผลิตดอกไมเพลิง 
(๑๕)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 
(๑๖)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 
(๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว    
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กิจการอ่ืนๆ 
(๑)  การพิมพหนังสือ  หรือสิ่งพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 
(๒)  การผลิต  ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  
หรืออุปกรณไฟฟา 
(๓)  การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
(๔)  การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือถายเอกสาร 
(๕)  การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 
(๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา 
(๗)  การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลวเพ่ือนําไปใชใหมหรือแปรสภาพ  
เปนผลิตภัณฑใหม 
(๘)  การพิมพ  เขียน  พนส ี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ 
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๙ 

ลําดับ กิจการ คาธรรมเนียมตอป 
(บาท) 

 (๙)  การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 
(๑๐)  การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร 
(๑๑)  การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง  หรือสัตวพาหะนําโรค 
(๑๒)  การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง 
(๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล 
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แบบ  อภ. 1             
คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 

ท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
เขียนท่ี..................................................... 

วันท่ี...................เดือน..................................พ.ศ......................... 
    ขาพเจา  (  )  บุคคลธรรมดา  (  )  นิติบุคคล   
ชื่อ....................................................................อายุ............................ป  สัญชาติ............................................

เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี..........................................อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี...................หมูท่ี...............................
ตรอก/ซอย................................ถนน...........................แขวง/ตําบล........................เขต/อําเภอ.....................................
จังหวัด….........................................หมายเลขโทรศัพท..............................โทรสาร........................................................
ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพตอเจาพนักงานทองถ่ิน  ดังนี้ 

1.  ชื่อสถานประกอบการ………………………………………………………………………………………………………………… 
ประกอบกิจการประเภท......................................................................................ลําดับท่ี............................................... 
กําลังเครื่องจักร....................................................แรงมา  จํานวนคนงาน.................................................................คน 

2.  สถานประกอบการตั้งอยูเลขท่ี.......................หมูท่ี................ตรอก/ซอย...................ถนน........................
ตําบล.....................อําเภอ............................จังหวัด.................โทรศัพท............................โทรสาร................................ 

อาคารประกอบการมีเนื้อท่ี.......................................ตารางเมตร  บริเวณสถานประกอบการ  (รวมท้ังอาคาร
ประกอบการ)  เนื้อท่ี........................ตารางเมตร  ท่ีดินบริเวณสถานประกอบการเปนของ…………………………………….. 
อาคารประกอบการ  (  )  มีอยูเดิม  (  )  กอสรางใหม  ลักษณะของอาคารประกอบการ  (เปนไม  หรือหองแถว  
ตึกแถว  คอนกรีตเสริมเหล็ก  ฯลฯ)  ไดรับใบอนุญาตปลูกสรางอาคารประเภท………………………………………………….. 
สถานประกอบการอยูใกลเคียงกับ………………………………………………………………………………………………………………….. 
การพักคางของผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  (  )  มี  (  )  ไมมี  บริเวณสถานประกอบการมีเขตติดตอ 

ดานเหนือ.................................................................................................... 
ดานใต........................................................................................................ 
ดานตะวันออก............................................................................................ 
ดานตะวันตก.............................................................................................. 
3.  ทํางานปกติตั้งแตเวลา.......................น.  ถึงเวลา.........................น.  รวมวันละ............ชั่วโมง.............กะ 

วันหยุดงานประจําสัปดาห............................................................................................................................................. 
4.  จํานวนและระดับผูซ่ึงทํางานในสถานประกอบการ 

4.1  เจาหนาท่ีบริหารและวิชาการ.........................................................คน 
4.2  คนงานชาย.............................คน  คนงานหญิง  ...........................คน 
4.3  ผูชํานาญการจากตางประเทศ.........................................................คน 

รวม...................................................คน 
5.  การผลิต 

5.1  ชื่อ  ปริมาณการใชและแหลงท่ีมาของวัตถุดิบ 
วัตถุดิบ    ปริมาณการใช       แหลงท่ีมา 

              (ตอป  )  (ระบุบริษัท/หางรานของผูจําหนาย) 
5.1.1......................  ...........................................  ............................................................. 
5.1.2......................  ...........................................  ............................................................. 
5.1.3......................  ...........................................  ............................................................. 
5.1.4......................  ...........................................  ............................................................. 
5.1.5......................  ...........................................  ............................................................. 



-๒- 
5.2  ชื่อผลิตภัณฑ  ปริมาณการผลิต  และการจําหนาย 

ผลิตภัณฑ    ปริมาณการผลิต   การจําหนาย 
     (ตอป)      (ระบุสถานท่ีท่ีออกจําหนาย) 

5.2.1......................    ...........................................  ..................................................... 
5.2.2......................    ...........................................  ..................................................... 
5.2.3......................  .  ..........................................  ...................................................... 
5.2.4......................    ...........................................  ...................................................... 
5.2.5......................    ...........................................  ...................................................... 

5.3  วัตถุผลพลอยได  (ระบุชื่อและปริมาณวัตถุผลพลอยได)  (ถามี) 
วัตถุผลพลอยได     ปริมาณวัตถุผลพลอยได 

5.3.1...........................................  ............................................................................................ 
5.3.2...........................................  ............................................................................................ 
5.3.3...........................................  ............................................................................................. 

5.4  ผลพิษท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิต  (น้ําเสีย/กากของเสีย/มลพิษอากาศ)  (ระบุชื่อและปริมาณ)  (ถามี) 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 

6.  การควบคุมมลพิษกอนปลอยออกสูภายนอก  (การบําบัดหรือปรับปรุงคุณภาพน้ําเสีย/กากของเสีย/
มลพิษอากาศ) 

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

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

........................................................................................................................................................... 
7.  อุปกรณ/เครื่องมือ/เครื่องจักร  ท่ีใชในการประกอบการ  ไดแก  (ระบุชนิดขนาด  จํานวน) 

7.1...................................................ขนาด..................................จํานวน..................................... 
7.2...................................................ขนาด..................................จํานวน..................................... 
7.3...................................................ขนาด..................................จํานวน..................................... 
7.4...................................................ขนาด..................................จํานวน..................................... 

8.  มาตรการปองกันอันตรายสําหรับผูปฏิบัติงาน/คนงาน 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 

9.  แผนท่ีสังเขป  แสดงสถานท่ีตั้งประกอบการ 
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10.  แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีประกอบการ  และท่ีตั้งของเครื่องจักร  (หากมีหลายชั้นใหแสดงทุกชั้น  รวมท้ังท่ีพัก
ของผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการ)  (ถามี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.  รายละเอียดกระบวนการผลิตของสถานประกอบการ  พรอมแสดงผังภาพรวมของกระบวนการผลิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.1  รายละเอียดกระบวนการผลิต 
…....................................................................................................................................................... 
…....................................................................................................................................................... 
…....................................................................................................................................................... 

11.2  ผังภาพรวมของกระบวนการผลิต 
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12.  หลักฐานท่ีนํามาประกอบการพิจารณาคําขออนุญาต 
12.1  บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานเจาของกิจการ  (ผูประกอบการ/ผูถือใบอนุญาต) 
12.2  บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูจัดการ 
12.3  สําเนาทะเบียนบานของบานท่ีใชเปนท่ีตั้งสถานประกอบการ 
12.4  กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล  ใหนําสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล   

พรอมแสดงบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติบุคคล 
12.5  หลักฐานแสดงวาอาคารท่ีใชเปนสถานประกอบการสามารถใชประกอบการนั้นไดโดยถูกตอง 

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
12.6  กรณีเจาของไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเองได  ใหผูรับมอบอํานาจนําหนังสือมอบ 

อํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมาย  พรอมบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจมาแสดง 
12.7  อ่ืน  ๆ  (ระบุ).......................................................................................................................... 

 

ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 

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

....................................................................................................................................................................................... 
 
แบบ  อภ. 1  เลขท่ีรับหนังสือ...................กิจการลําดับท่ี..............ชื่อผูยื่นคําขอ.......................................................... 
รับไวเม่ือวันท่ี.....................เดือน............................................................พ.ศ.................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ  อภ. 3 
คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

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

ขาพเจา  (  )  บุคคลธรรมดา  (  )  นิติบุคคล  
ชื่อ………………………………......................................................………..อายุ…………ป  สัญชาติ…….........……เลขประจําตัว
ประชาชนเลขท่ี………………………….………อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี…….......…หมูท่ี…….....…ตรอก/ซอย…………………….
ถนน……………………แขวง/ตําบล……….…...........................….เขต/อําเภอ………...........………จังหวัด…………........……….
โทรศัพท……….............…….........โทรสาร...........................  ชื่อสถานประกอบการ........................................................
ประกอบกิจการประเภท..............................................................ลําดับท่ี.............ใบอนุญาตเลมท่ี.............................. 
เลมท่ี.....................ป................ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี............................หมูท่ี...................ตรอก/ซอย.................................... 
ถนน.........................................ตําบล..........................อําเภอ...........................................จังหวัด................................... 
โทรศัพท...................................................โทรสาร.............................................. 
ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ  ซ่ึงหมดอายุลงในวันท่ี...............เดือน.........................พ.ศ..................
ดังรายการตอไปนี้ 

1.  อาคารประกอบการมีเนื้อท่ี..................................................ตารางเมตร 
  บริเวณสถานท่ี  (รวมท้ังอาคารประกอบการ)  มีเนื้อท่ี......................................ตารางเมตร 

        ทํางานปกติตั้งแตเวลา.................น.  ถึงเวลา.....................น.  รวมวันละ..............ชั่วโมง 
2.  จํานวนและระดับผูซ่ึงทํางานในสถานประกอบการ  รวม...........................คน 

2.1  เจาหนาท่ีบริหารและวิชาการ......................................................คน 
2.2  คนงานชาย.............................คน  คนงานหญิง  ..........................คน 
2.3  ผูชํานาญการจากตางประเทศ.......................................................คน 
2.4  ชางเทคนิคและชางฝมือจากตางประเทศ......................................คน 

3.  หลักฐานท่ีนํามาประกอบการขอตออายุใบอนุญาต 
3.1  บัตรประจําตัวและสําเนาทะเบียนบานเจาของกิจการ (ผูประกอบการ/ผูถือใบอนุญาต) 
3.2  บัตรประจําตัวและสําเนาทะเบียนบานของผูจัดการ 
3.3  สําเนาทะเบียนบานของบานท่ีใชเปนท่ีตั้งสถานประกอบการ 
3.4  กรณีผูขอตออายุใบอนุญาตเปนนิติบุคคล  ใหนําสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล   

พรอมแสดงบัตรประจําตัวของผูแทนนิติบุคคล 
3.5  กรณีเจาของไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเองได  ใหผูรับมอบอํานาจนําหนังสือมอบอํานาจท่ี 

ถูกตองตามกฎหมาย  พรอมบัตรประจําตัวของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจมาแสดง 
3.6  อ่ืน ๆ  (ระบุ)...................................................................................................... 

 
ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 

(ลงชื่อ)...................................................ผูรับใบอนุญาต 
                   (.............................................) 
.......................................................................................................................................................................... 
แบบ  อภ. 3  เลขท่ีรับหนังสือ...................ใบอนุญาตเลมท่ี................เลขท่ี.........................ป........................... 
กิจการลําดับท่ี............................ชื่อผูยื่นคําขอ................................................................................................. 
ชื่อเจาหนาท่ีผูรับคําขอ....................................................รับไวเม่ือวันท่ี.........เดือน........................พ.ศ........... 



  แบบ  อภ. 4 
คําขออนุญาตเปล่ียนแปลง  ขยาย  หรือลดการประกอบกิจการ  สถานท่ี  หรือเครื่องจักร    

ของกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
เขียนท่ี……………………………… 

วันท่ี……….เดือน……………………พ.ศ……………. 
ขาพเจา  (  )  บุคคลธรรมดา  (  )  นิติบุคคล 
ชื่อ…………...........................………………………………………..………..….อายุ…………ป  สัญชาติ………………….……

เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี……………………………….…………………………อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี………หมูท่ี…...........…
ตรอก/ซอย…………………….ถนน………………………แขวง/ตําบล………..............…….เขต/อําเภอ……..................……………
จังหวัด………………….โทรศัพท……………………โทรสาร...............................................  ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
ตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหอมเกร็ด  เรื่อง  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  แลว   
ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1.  ใบอนุญาตเลมท่ี.............เลขท่ี............ป..............ออกใหเม่ือวันท่ี...........เดือน....................พ.ศ................. 
2.  ชื่อสถานประกอบการ................................................................................................................................ 
ประกอบกิจการประเภท.........................................................................ลําดับท่ี.............................................. 
คาธรรมเนียมตอป........................................บาท  ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี................................เลขท่ี..................
ลงวันท่ี............/............../...............  กําลังเครื่องจักร.......................แรงมา  จํานวนคนงาน......................คน 
3.  สถานประกอบการตั้งอยูเลขท่ี.......................หมูท่ี................................ตรอก/ซอย...................................

ถนน......................................ตําบล.........................................อําเภอ............................จังหวัด...................................... 
โทรศัพท.............................โทรสาร.............................อาคารประกอบการมีเนื้อท่ี......................................ตารางเมตร  
บริเวณสถานประกอบการ  (รวมท้ังอาคารประกอบการ) เนื้อท่ี.............................................ตารางเมตร  ท่ีดินบริเวณ
สถานประกอบการเปนของ......................................................อาคารประกอบการ  (  )  มีอยูเดิม  (  )  กอสรางใหม  
ลักษณะของอาคารประกอบการ  (เปนไม  หรือหองแถว  ตึกแถว  คอนกรีตเสริมเหล็ก  ฯลฯ) 
ไดปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  (  )  มี  (  )  ไมมี  สถานประกอบการอยูใกลเคียงกับ…………………………………….. 
บริเวณสถานประกอบการมีเขตติดตอ 

ดานเหนือ.................................................................................................... 
ดานใต........................................................................................................ 
ดานตะวันออก............................................................................................ 
ดานตะวันตก.............................................................................................. 
4.  ทํางานปกติตั้งแตเวลา.................น.  ถึงเวลา......................น.  รวมวันละ.................ชั่วโมง...........กะ 

วันหยุดงานประจําสัปดาห................................................................................................................. 
5.  จํานวนและระดับผูซ่ึงทํางานในสถานประกอบการ 

5.1  เจาหนาท่ีบริหารและวิชาการ.......................................................คน 
5.2  คนงานชาย.............................คน  คนงานหญิง  ...........................คน 
5.3  ผูชํานาญการจากตางประเทศ.......................................................คน 

รวม..............................................คน 
6.  การผลิต 

6.1  ชื่อ  ปริมาณการใชและแหลงท่ีมาของวัตถุดิบ 
วัตถุดิบ    ปริมาณการใช   แหลงท่ีมา   

     (ตอป)        (ระบุบริษัท/หางรานของผูจําหนาย) 
6.1.1......................  ...........................................  ............................................................. 
6.1.2......................  ...........................................  ............................................................. 
6.1.3......................  ...........................................  ............................................................. 



-๒- 
6.2  ชื่อผลิตภัณฑ  ปริมาณการผลิต  และการจําหนาย 

ผลิตภัณฑ   ปริมาณการผลิต   การจําหนาย   
          (ตอป)    (ระบุสถานท่ีท่ีออกจําหนาย) 

6.2.1......................  ...........................................  ............................................................. 
6.2.2......................  ...........................................  ............................................................. 
6.2.3......................  ...........................................  ............................................................. 
6.2.4......................  ...........................................  ............................................................. 
6.2.5......................  ...........................................  ............................................................. 

6.3  วัตถุผลพลอยได  (ระบุชื่อและปริมาณวัตถุผลพลอยได)  (ถามี) 
วัตถุผลพลอยได    ปริมาณวัตถุผลพลอยได 

6.3.1...........................................  ...................................................................................... 
6.3.2...........................................  ...................................................................................... 
6.3.3...........................................  ..................................................................................... 

6.4  ผลพิษท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิต  (น้ําเสีย/กากของเสีย/มลพิษอากาศ)  (ระบุชื่อและปริมาณ)  
(ถามี)  และการควบคุมมลพิษกอนปลอยออกสูภายนอก 

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

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

....................................................................................................................................................... 
7.  อุปกรณ/เครื่องมือ/เครื่องจักร  ท่ีใชในการประกอบการ  ไดแก  (ระบุชนิดขนาด  จํานวน) 

7.1...................................................ขนาด................................จํานวน........................................ 
7.2...................................................ขนาด................................จํานวน........................................ 
7.3...................................................ขนาด................................จํานวน........................................ 
7.4...................................................ขนาด................................จํานวน........................................ 

8.  มาตรการปองกันอันตรายสําหรับผูปฏิบัติงาน/คนงาน 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
9.  แผนท่ีสังเขป  แสดงสถานท่ีตั้งประกอบการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓- 
10.  แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีประกอบการ  และท่ีตั้งของเครื่องจักร  (หากมีหลายชั้นใหแสดงทุกชั้น  รวมท้ังท่ีพัก

ของผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  (ถามี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.  รายละเอียดกระบวนการผลิตของสถานประกอบการ  พรอมแสดงผังภาพรวมของกระบวนการผลิต 
11.1  รายละเอียดกระบวนการผลิต 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
11.2  ผังภาพรวมของกระบวนการผลิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12.  หลักฐานท่ีนํามาประกอบการพิจารณาคําขออนุญาต 
12.1  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานเจาของกิจการ  (ผูประกอบการ/ 

ผูถือใบอนุญาต) 
12.2  สําเนาทะเบียนบานของบานท่ีใชเปนท่ีตั้งสถานประกอบการ 
12.3  กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล  ใหนําสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล   

พรอมแสดงบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติบุคคล 
12.4  หลักฐานแสดงวาอาคารท่ีใชเปนสถานประกอบการสามารถใชประกอบการนั้นไดโดยถูกตอง 

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
12.5  กรณีเจาของไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเองได  ใหผูรับมอบอํานาจนําหนังสือมอบ 

อํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมาย  พรอมบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจมาแสดง 
12.6  กรณีเพ่ิมพ้ืนท่ีประกอบกิจการโดยมีอาคารใหมหรือดัดแปลงอาคาร  ใหนําสําเนาการไดรับ

อนุญาตมาแสดง 
12.7  อ่ืน  ๆ  (ระบุ).......................................................................................................... 



-๔- 
 

ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 

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

 
..................................................................................................................................................................................... 
 
แบบ  อภ. 4  เลขท่ีรับหนังสือ......................................ใบอนุญาตเลมท่ี................เลขท่ี................ป............................. 
กิจการลําดับท่ี............................ชื่อผูยื่นคําขอ............................................................................................................... 
ชื่อเจาหนาท่ีผูรับคําขอ...............................................................รับไวเม่ือวันท่ี.........เดือน.........................พ.ศ.............. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ  อภ. 6 
คําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

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

ขาพเจา  (  )  บุคคลธรรมดา  (  )  นิติบุคคล 
ชื่อ……………………………………………..……………………………….…..…..อายุ…………ป  สัญชาติ…………………..……

เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี...………………………………………………………อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี………หมูท่ี…………..…
ตรอก/ซอย……….…………….ถนน…………………………แขวง/ตําบล...................…….เขต/อําเภอ…………………….............
จังหวัด…………….................โทรศัพท…………...........โทรสาร........................................ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
ท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพแลว  โดยมีรายละเอียด  คือ 

1.  ใบอนุญาตเลมท่ี.............เลขท่ี............ป..............ออกใหเม่ือวันท่ี............เดือน......................พ.ศ............. 
2.  ชื่อสถานประกอบการ............................................................................................................................... 

ประกอบกิจการประเภท.........................................................................ลําดับท่ี.......................................................... 
กําลังเครื่องจักร..............................แรงมา  จํานวนคนงาน......................คน 

3.  สถานประกอบการตั้งอยูเลขท่ี.......................หมูท่ี................ตรอก/ซอย.................................................. 
ถนน.........................................ตําบล..........................อําเภอ............................จังหวัด................................................ 
โทรศัพท.............................โทรสาร............................. 

ขอยื่นคําขอรับอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ตอเจาพนักงานทองถ่ินเนื่องจาก
ใบอนุญาตของขาพเจาดังกลาวขางตน  (  )  สูญหายหรือถูกทําลาย  (  )  ชํารุดในสาระสําคัญโดยมีหลักฐานเอกสาร
ประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 

1.  บัตรประจําตัวและสําเนาทะเบียนบานเจาของกิจการ  (ผูประกอบการ/ผูถือใบอนุญาต) 
2.  บัตรประจําตัวและสําเนาทะเบียนบานของผูจัดการ 
3.  สําเนาทะเบียนบานของบานท่ีใชเปนท่ีตั้งสถานประกอบการ 
4.  กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล  ใหนําสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  พรอมแสดง

บัตรประจําตัวของผูแทนนิติบุคคล 
5.  กรณีเจาของไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเองได  ใหผูรับมอบอํานาจนําหนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตอง

ตามกฎหมาย  พรอมบัตรประจําตัวของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจมาแสดง 
6.  หลักฐานการแจงขอเลิกการประกอบกิจการของหนวยงานท่ีเก่ียวของ  เชน  กระทรวงพาณิชย   

กรมโรงงานอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม  กรมสรรพกร  (ถามี) 
7.  อ่ืน  ๆ  (ระบุ).............................................................................................................................. 
ขาพเจาขอรับรองวา  ไมมีคาธรรมเนียมคางชําระจากการประกอบกิจการกอนเลิกการประกอบกิจการ  

และขอความท่ีระบุไวในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 

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

.......................................................................................................................................................................... 
แบบ  อภ. 6  เลขท่ีรับหนังสือ...................ใบอนุญาตเลมท่ี................เลขท่ี....................ป................................. 
กิจการลําดับท่ี............................ชื่อผูยื่นคําขอ................................................................................................ 
ชื่อเจาหนาท่ีผูรับคําขอ.............................................รับไวเม่ือวันท่ี.........เดือน.........................พ.ศ................ 
 



        

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

เลมท่ี  ………….เลขท่ี  ………./………… 
 

  อนุญาตให  ………………….........................………………………….สัญชาติ…..................……..
อยูบานเลขท่ี………….หมูท่ี  ……………..ตรอก/ซอย……………………………….....ถนน……………………………..
ตําบล/แขวง..……………อําเภอ/เขต…………………จังหวัด……………..........โทรศัพท….................…………… 
 

 ขอ  1)  ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภท……………….....................………….... 
โดยใชชื่อสถานประกอบการวา  ………………………….......................…..…..  ตั้งอยูบานเลขท่ี…………….......  
หมูท่ี………….ตรอก/ซอย……………………….ถนน…………………………ตําบล/แขวง...........……………….....……  
อําเภอ/เขต………....…………จังหวัด..................…………….............โทรศัพท.......………...........................……
โทรสาร  …..........................……………  มีพื้นท่ีประกอบการ  ……........….......  ตารางเมตร  ใชเคร่ืองจักร
ท่ีมีกําลังขนาด….…...............….  แรงมา  จํานวนคนงาน...........................  คน  ท้ังนี้ไดเสียคาธรรมเนียม
ใบอนุญาต……........…............บาท  (…………..................………)  ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี...…........................  
เลขท่ี…….................ลงวันท่ี…...............เดือน………………………พ.ศ….........……….. 
 

 ขอ  2)  ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามสุขลักษณะท่ัวไปท่ีกําหนดไวในขอกําหนดทองถิ่น   
 

 ขอ  3)  ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ  ดังตอไปนี้ 
  3.1……………………………………………………………………………………........................…….. 

    3.2……………………………………………………………………………........................……………... 
    3.3.……………………………………………………………………….......................…………………... 
 

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

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

                  นายกองคการบริหารสวนตําบลหอมเกร็ด 
                     เจาพนักงานทองถิ่น 



รายการการตออายุใบอนุญาตและการเสียคาธรรมเนียม 
 

วันท่ี/เดือน/ปท่ีออกใบ วัน/เดือน/ป ใบเสร็จรับเงิน ลงลายมือช่ือ 
ท่ีออกใบอนุญาต ท่ีหมดอายุ   เลมท่ี     เลขท่ี   วัน/เดือน/ป เจาพนักงานทองถิ่น 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
คําเตือน  ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในท่ีเปดเผย  ณ  สถานท่ีท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ 
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