
หนา   ๑๖๑ 
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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหอมเกร็ด 
เรื่อง   การควบคุมกิจการท่ีเปนอนัตรายตอสุขภาพ   

ประเภท  การผลิตน้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอตัโนมตั ิ

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหอมเกร็ด  วาดวยการควบคุม

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภท  การผลิตน้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แกไขเพ่ิมเติมประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แกไขเพ่ิมเติม

องคการบริหารสวนตําบลหอมเกร็ดโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลหอมเกร็ด 

และนายอําเภอสามพราน  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหอมเกร็ด  เรื่อง  การควบคุม

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภท  การผลิตน้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลหอมเกร็ดตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัต ิ ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “การผลิตน้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ”  หมายถึง  สถานที่ที่ทําการผลิตน้ํา 

ที่ใชเครื่อง  หรือผลิตภัณฑในการผลิตและจําหนายน้ําบริโภคอัตโนมัติ  ซึ่งทําการผลิตน้ําบริโภคบรรจุขวด  

หรือใสภาชนะตาง ๆ  โดยมีการจายเงินเปนคาน้ําบริโภค  ณ  สถานที่ผลิตน้ํานั้น 

  “เครื่องจําหนายน้ําดื่มอัตโนมัติ”  หมายถึง  เครื่องหรือผลิตภัณฑสําหรับติดตั้งกับ 

ระบบพักน้ําหรือทอจายน้ําเพ่ือปรับปรุงคุณภาพน้ําใหสะอาดมีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัยในการบริโภค

สําหรับจําหนายน้ําบริโภคดังกลาวใหผูบริโภคโดยผานเครื่องอัตโนมัติ   
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  “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออยางอื่น 

ซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น   

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายถึง  นายกองคการบริหารสวนตําบลหอมเกร็ด 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายถึง  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แกไขเพ่ิมเติม 

ขอ ๕ ใหกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภท  การผลิตน้ําดื่มจากเครื่องจําหนาย

อัตโนมัติเปนกิจการที่ตองควบคุมในเขตองคการบริหารสวนตําบลหอมเกร็ด 

เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  หามมิใหผูใดดําเนินกิจการ 

ตามประเภทที่ระบุไวในขอ  ๕  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหอมเกร็ด  ในลักษณะที่เปนการคา   

เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ผูใดประสงคที่จะประกอบกิจการผลิตน้ําดืม่จากเครื่องจําหนายอัตโนมัติใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาต

ตอเจาพนักงานทองถิ่นพรอมหลักฐานตาง ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลหอมเกร็ดกําหนด 

ขอ ๖ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการการผลิตน้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติในลักษณะ  

ท่ีเปนการคาจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้พรอมกับเอกสาร 

และหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

    (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  ขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจของผูขออนุญาต 

  (๒) สําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต 

  (๓) หนังสือมอบอํานาจกรณีท่ีผูขออนุญาตมอบใหผูอ่ืนมาดําเนินการขออนุญาตแทน  

พรอมดวยสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  ขาราชการ  หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจของผูรับมอบอํานาจ   

และหากเปนผูแทนนิติบุคคลหนังสือมอบอํานาจตองดําเนินการใหถูกตองตามขอบังคับของนิติบุคคลนั้น 

  (๔) สําเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล  กรณีที่ผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล 

  (๕) รายงานผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําบริโภคจากหองปฏิบัติการที่ไดมาตรฐาน 

  (๖) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ   

  (๗) อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลหอมเกร็ดประกาศกําหนด 

ขอ ๗ ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการการผลิตน้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติตองปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑใหเปนไปตามเงื่อนไขอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 
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  (๑) สถานที่ตั้ ง เครื่องจําหนายน้ํ าดื่มอัตโนมัติตองอยู ในที่ ท่ีจะไม ทําใหน้ํ าดื่ม 

เกิดการปนเปอนไดงาย  โดย 

   (๑.๑) ตองอยูหางไกลจากบริเวณที่มีฝุนมาก  แหลงระบายน้ําเสีย  แหลงขยะมูลฝอย 

   (๑.๒) ตองเปนสถานที่ที่ไมมีแหลงแมลงและสัตวพาหะนําโรค 

   (๑.๓) บริเวณพ้ืนที่ตั้งเครื่องจําหนายน้ําดื่มอัตโนมัติ  น้ําไมเฉอะแฉะ  สกปรก 

และมีการระบายน้ําที่ถูกสุขลักษณะ 

   (๑.๔) การติดตั้งเครื่องจําหนายน้ําดื่มอัตโนมัติตองยกระดับสูงจากพ้ืนอยางนอย  

๑๐  เซนติเมตร 

   (๑.๕) จัดใหมีอุปกรณเพียงพอและมีความสูงตามความเหมาะสมสําหรับ 

วางภาชนะบรรจุน้ํา   

  (๒) คุณลักษณะเครื่องจําหนายน้ําดื่มอัตโนมัติตองมีลักษณะ  ดังนี้ 

   (๒.๑) เครื่องจําหนายน้ําดื่มอัตโนมัติและอุปกรณตองทําจากวัสดุท่ีไมเปนอันตราย

ตอสุขภาพ 

   (๒.๒) เครื่องจําหนายน้ําดื่มอัตโนมัติจะตองมีความสะอาดอยางสม่ําเสมอ   

และไมรั่วซึม  รวมทั้งสามารถทําความสะอาดและเคล่ือนยายไดงาย 

   (๒.๓) หัวจายน้ําและสวนที่ สัมผัสน้ําตองทําจากวัสดุที่ ใชกับอาหารเทานั้น   

และหัวจายน้ําตองสูงจากพ้ืนไมนอยกวา  ๖๐  เซนติเมตร 

  (๓) แหลงน้ําและการปรับปรุงคุณภาพน้ําตองเปน  ดังนี้ 

     (๓.๑) แหลงน้ําท่ีนํามาใชตองมีคุณภาพดี  เชน  น้ําประปา  น้ําจากบอบาดา 

   (๓.๒) กรณีที่ผูดําเนินกิจการผลิตน้ําเพ่ือใชในการประกอบกิจการเอง  ตองมีระบบ  

การตรวจสอบ  การควบคุมและการปรับปรุงคุณภาพน้ําท่ีผลิตใหมีคุณภาพดี   

   (๓.๓) มีการปรับปรุงคุณภาพน้ําตามความจําเปนของคุณภาพแหลงน้ําเพ่ือใหได 

น้ําบริโภคที่มีคุณภาพมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท 

ขอ ๘ ผูไดรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  เงื่อนไขอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะ 

ในขอ  ๗  และหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 
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  (๑) การควบคุมคุณภาพมาตรฐานน้ําบริโภคตองดําเนินการ  ดังนี้ 

     (๑.๑) มีการเก็บตัวอยางน้ําสงตรวจ  ณ  หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร  เพ่ือวิเคราะห  

คุณภาพน้ําบริโภคทางดานกายภาพ  เคมี  และแบคทีเรีย  อยางนอย  ๑  ครั้งตอป 

   (๑.๒) มีการเก็บตัวอยางน้ําจากเครื่องจําหนายน้ําดื่มอัตโนมัติเพ่ือตรวจวิเคราะห

ทางดานแบคทีเรียโดยใชชุดตรวจทดสอบวิเคราะหอยางงายในภาคสนาม  อยางนอย  ๑  ครั้งตอเดือน 

  (๒) หลักเกณฑเกี่ยวกับการบํารุงรักษาและการทําความสะอาด 

   (๒.๑) มีการทําความสะอาดสถานที่  บริเวณที่ตั้งของเครื่องจําหนายน้ําดื่มอัตโนมัติ  

เปนประจําวัน 

   (๒.๒) มีการทําความสะอาดพ้ืนผิวเครื่องจําหนายน้ําดื่มอัตโนมัติ  ชองระบายน้ํา  

และหัวจายน้ําเปนประจําวัน 

   (๒.๓) ลางทําความสะอาดถังเก็บน้ําภายในเครื่องจําหนายน้ําดื่มอัตโนมัติ 

อยางนอย  ๑  ครั้งตอเดือน 

   (๒.๔)  ลางทําความสะอาดและเปล่ียนวัสดุกรองตามระยะเวลาขอแนะนํา   

ของผลิตภัณฑท่ีกําหนดหรือกอนหนานั้นหากพบผลการตรวจคุณภาพน้ําผิดปกติเกินมาตรฐาน 

    (๓) ผูดําเนินกิจการตองจัดทําระบบขอมูลและรายงานเปนประจําและอยางสม่ําเสมอ  

โดยอยางนอยตองเปน  ดังนี้ 

   (๓.๑) บันทึกการปฏิบัติงานการตรวจสอบคุณภาพน้ําและการดูแลบํารุงรักษา

ตามตารางแผนการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ 

   (๓.๒) รวบรวมขอมูลผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําของหนวยงานที่เกี่ยวของ 

  (๔) ใหมีฉลากแสดงขอแนะนําและคําเตือน  ตามกฎหมายคุมครองผูบริโภค 

   (๔.๑) จัดใหมีฉลากแสดงการตรวจสอบคุณภาพน้ําบริโภคตามมาตรฐาน   

หรือปรับปรุงตอผูบริโภคอยางเปดเผยเปนประจําวัน   

   (๔.๒) จัดใหมีฉลากแสดงวัน  เดือน  ป  ท่ีมีการบํารุงรักษาเครื่องจําหนายน้ําดื่ม

อัตโนมัติ  เชน  การเปล่ียนไสกรอง  แสดงที่ดานหนาเครื่องจําหนายน้ําดื่มอัตโนมัติในลักษณะคงทน 

และเห็นไดชัดเจน 
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ขอ ๙ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ  เงื่อนไขโดยเฉพาะระบุไวในใบอนุญาต  

ใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวโดยทั่วไปตามขอ  ๗  และขอ  ๘  ได  เพ่ือปองกัน

อันตรายตอสุขภาพของประชาชน 

ขอ ๑๐ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจ  

ความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวม 

ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมดและแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณ 

ในคราวเดียวกันและในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ัง 

แจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาต  หรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ี

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสองใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกนิสองครัง้  ครั้งละไมเกนิสิบหาวนัแตตองมี

หนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลาตามวรรคสอง

หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๑๑ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือ  

แจงจากเจาพนักงานทองถิ่นหากมิไดมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาท่ีกําหนดจะถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๑๒ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลหอมเกร็ดเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๖  ขอ  ๗  ขอ  ๘  ขอ  ๙  และขอ  ๑๐ 

ขอ ๑๓ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไวทาย

ขอบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาตส้ินอายุ
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สําหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๑๔ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร  

สวนตําบลหอมเกร็ด 

ขอ ๑๕ เมื่อผูรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบกิจการตอไปใหย่ืนคํารองบอกเลิกกิจการ  

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบท่ีกําหนดทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๖ หากผูรับใบอนุญาตประสงคจะแกไขรายการในใบอนุญาตใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น

ตามแบบที่กําหนดทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๗ ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ี

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ ๑๘ ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหผูรับใบอนุญาต  

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่กําหนดทายขอบัญญัตินี้  ภายในสิบหาวัน

นับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ  แลวแตกรณีพรอมหลักฐาน  

ดังตอไปนี้ 

  (๑) เอกสารการแจงความ  กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย 

  (๒) ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

ขอ ๑๙ การออกใบแทนใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) การออกใบแทนใบอนุญาตใหประทับตราสีแดงคําวา  “ใบแทน”  กํากับไวดวย  

และใหมีวัน  เดือน  ป  ที่ออกใบแทน  พรอมท้ังลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่น  หรือผูไดรับมอบหมาย

จากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

  (๒) ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของใบอนุญาตเดิมนั้น 
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  (๓) บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม  ใหระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุด  ในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิม  แลวแตกรณี  และลงเลมที่  เลขท่ี  ป  ของใบแทน

ใบอนุญาต 

ขอ ๒๐ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติ   

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ  

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แกไขเพ่ิมเติม  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาต

ในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้เจาพนักงานทองถิ่น 

มีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๑ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุ ท่ีจะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

  (๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

  (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัตไิมถูกตองตามบทบญัญตัิแหงพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

และที่แกไขเพ่ิมเติมหรือขอบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับ 

การประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้น

กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสม 

กับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๒๒ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาวใหสงคําส่ัง 

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาท่ีคําส่ังไปถึงหรือวันปดคําส่ัง  

แลวแตกรณี 

ขอ ๒๓ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 
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ขอ ๒๔ ผูใดฝาฝนหรอืไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แกไขเพ่ิมเติม 

ขอ ๒๕ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหอมเกร็ดมีหนาท่ีรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๘  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สัมฤทธิ ์ แกวเกร็ด 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลหอมเกร็ด 



 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 

ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหอมเกร็ด 

เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภท การผลิตน้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ลําดับท่ี กิจการ คาธรรมเนียมตอป 

 (บาท) 

๑ การผลิตน้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ  

 

ตูละ ๕๐๐ บาท   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ อภ. ๑ 
คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 
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 

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

๒. 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.............................................................................................. 
๓. ทํางานปกติตั้งแตเวลา...................น. ถึงเวลา.....................น. รวมวันละ.............ชั่วโมง.............กะ 

วันหยุดงานประจําสัปดาห................................................................................................................................ 
๔. จํานวนและระดับผูซ่ึงทํางานในสถานประกอบการ 

๔.๑ เจาหนาท่ีบริหารและวิชาการ.......................................................คน 
๔.๒ คนงานชาย.............................คน คนงานหญิง ...........................คน 
๔.๓ ผูชํานาญการจากตางประเทศ.......................................................คน 

รวม..............................................คน 
๕. การผลิต 

๕.๑ ชื่อ ปริมาณการใชและแหลงท่ีมาของวัตถุดิบ 
วัตถุดิบ   ปริมาณการใช          แหลงท่ีมา 

      (ตอป )   (ระบุบริษัท/หางรานของผูจําหนาย) 
๕.๑.๑...................... ........................................... ............................................................. 
๕.๑.๒...................... ........................................... ............................................................. 
๕.๑.๓...................... ........................................... ............................................................. 
๕.๑.๔...................... ........................................... ............................................................. 
๕.๑.๕...................... ........................................... ............................................................. 



-๒- 

๕.๒ ชื่อผลิตภัณฑ ปริมาณการผลิต และการจําหนาย 
ผลิตภัณฑ   ปริมาณการผลิต    การจําหนาย 

         (ตอป)            (ระบุสถานท่ีท่ีออกจําหนาย) 
๕.๒.๑......................         ...........................................   ..................................................... 
๕.๒.๒......................         ...........................................   ..................................................... 
๕.๒.๓...................... .       ..........................................    ...................................................... 
๕.๒.๔......................         ...........................................   ...................................................... 
๕.๒.๕......................         ...........................................   ...................................................... 

๕.๓ วัตถุผลพลอยได (ระบุชื่อและปริมาณวัตถุผลพลอยได) (ถามี) 
วัตถุผลพลอยได    ปริมาณวัตถุผลพลอยได 

๕.๓.๑..............................................  ................................................................................ 
๕.๓.๒..............................................  ................................................................................. 
๕.๓.๓..............................................  .................................................................................. 

๕.๔ ผลพิษท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิต (น้ําเสีย/กากของเสีย/มลพิษอากาศ) (ระบุชื่อและปริมาณ) 
(ถามี) 

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

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

........................................................................................................................................................ 
๖. การควบคุมมลพิษกอนปลอยออกสูภายนอก (การบําบัดหรือปรับปรุงคุณภาพน้ําเสีย/กากของเสีย/

มลพิษอากาศ) 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 

๗. อุปกรณ/เครื่องมือ/เครื่องจักรท่ีใชในการประกอบการ ไดแก (ระบุชนิดขนาด จํานวน) 
๗.๑...............................................ขนาด..................................จํานวน..................................... 
๗.๒...............................................ขนาด..................................จํานวน.................................... 
๗.๓...............................................ขนาด..................................จํานวน..................................... 
๗.๔...............................................ขนาด..................................จํานวน..................................... 

๘. มาตรการปองกันอันตรายสําหรับผูปฏิบัติงาน/คนงาน 
.................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................. 
๙. แผนท่ีสังเขป แสดงสถานท่ีตั้งประกอบการ 
 
 
 
 
 

 

- ๓ – 



-๓- 

๑๐. แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีประกอบการ และท่ีตั้งของเครื่องจักร (หากมีหลายชั้นใหแสดงทุกชั้น รวมท้ัง 
ท่ีพักของผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการ (ถามี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๑. รายละเอียดกระบวนการผลิตของสถานประกอบการ พรอมแสดงผังภาพรวมของกระบวนการผลิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑.๑ รายละเอียดกระบวนการผลิต 
…............................................................................................................................................... 
…............................................................................................................................................... 
…............................................................................................................................................... 

๑๑.๒ ผังภาพรวมของกระบวนการผลิต 
 
 
 
 

 

 

 



-๔- 

๑๒. หลักฐานท่ีนํามาประกอบการพิจารณาคําขออนุญาต 

๑๒.๑ บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานเจาของกิจการ (ผูประกอบการ/ผูถือ

ใบอนุญาต) 

๑๒.๒ บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูจัดการ 

๑๒.๓ สําเนาทะเบียนบานของบานท่ีใชเปนท่ีตั้งสถานประกอบการ 

๑๒.๔ กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล ใหนําสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 

นิติบุคคลพรอมแสดงบัตรประจําตัวของผูแทนนิติบุคคล 

๑๒.๕ หลักฐานแสดงวาอาคารท่ีใชเปนสถานประกอบการสามารถใชประกอบการนั้นได 

โดยถูกตองตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

๑๒.๖ กรณีเจาของไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเองได ใหผูรับมอบอํานาจนําหนังสือมอบ 

อํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมาย พรอมบัตรประจําตัวของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจมาแสดง 

๑๒.๗ อ่ืน ๆ  (ระบุ)............................................................................................................... 
 

ขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

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

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

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

 

แบบ อภ.๑ เลขท่ีรับหนังสือ...................กิจการลําดับท่ี................ชื่อผูยื่นคําขอ................................................. 

รับไวเม่ือวันท่ี.....................เดือน............................................................พ.ศ.................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ อภ. ๓ 
คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

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

ขาพเจา ( ) บุคคลธรรมดา ( ) นิติบุคคล ชื่อ…………………………...............................................………..
อายุ…………ป สัญชาติ…….........……เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี………………….……………… อยูบาน/สํานักงาน
เลขท่ี…….......…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 

๑. อาคารประกอบการมีเนื้อท่ี..................................................ตารางเมตร 
    บริเวณสถานท่ี (รวมท้ังอาคารประกอบการ) มีเนื้อท่ี......................................ตารางเมตร 
    ทํางานปกติตั้งแตเวลา.................น. ถึงเวลา.....................น. รวมวันละ..............ชั่วโมง 
๒. จํานวนและระดับผูซ่ึงทํางานในสถานประกอบการ รวม...........................คน 

๒.๑ เจาหนาท่ีบริหารและวิชาการ......................................................คน 
๒.๒ คนงานชาย.............................คน คนงานหญิง ..........................คน 
๒.๓ ผูชํานาญการจากตางประเทศ.......................................................คน 
๒.๔ ชางเทคนิคและชางฝมือจากตางประเทศ......................................คน 

๓. หลักฐานท่ีนํามาประกอบการขอตออายุใบอนุญาต 
๓.๑ บัตรประจําตัวและสําเนาทะเบียนบานเจาของกิจการ (ผูประกอบการ/ผูถือใบอนุญาต) 
๓.๒ บัตรประจําตัวและสําเนาทะเบียนบานของผูจัดการ 
๓.๓ สําเนาทะเบียนบานของบานท่ีใชเปนท่ีตั้งสถานประกอบการ 
๓.๔ กรณีผูขอตออายุใบอนุญาตเปนนิติบุคคล ใหนําสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 

นิติบุคคล พรอมแสดงบัตรประจําตัวของผูแทนนิติบุคคล 
๓.๕ กรณีเจาของไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเองได ใหผูรับมอบอํานาจนําหนังสือ 

มอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมาย พรอมบัตรประจําตัวของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจมาแสดง 
๓.๖ อ่ืน ๆ (ระบุ)...................................................................................................... 

 
ขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 

(ลงชื่อ)...................................................ผูรับใบอนุญาต 
                                               (.............................................) 
.......................................................................................................................................................................... 
แบบ อภ.๓ เลขท่ีรับหนังสือ...................ใบอนุญาตเลมท่ี................เลขท่ี.........................ป........................... 
กิจการลําดับท่ี............................ชื่อผูยื่นคําขอ................................................................................................. 
ชื่อเจาหนาท่ีผูรับคําขอ....................................................รับไวเม่ือวันท่ี.........เดือน........................พ.ศ........... 
 



          แบบ อภ. ๔ 
   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.............................  
ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหอมเกร็ด เรื่อง กิจการท่ีเปนอันตราย
ตอสุขภาพแลว พ.ศ. ๒๕๕๙  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

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

ถนน......................................ตําบล.............................อําเภอ............................จังหวัด...................................... 
โทรศัพท.............................โทรสาร...........................อาคารประกอบการมีเนื้อท่ี.............................ตารางเมตร 
บริเวณสถานประกอบการ (รวมท้ังอาคารประกอบการ) เนื้อท่ี.........................................................ตารางเมตร 
ท่ีดินบริเวณสถานประกอบการเปนของ................................................................................อาคารประกอบการ  
(   ) มีอยูเดิม  (   ) กอสรางใหม ลักษณะของอาคารประกอบการ (เปนไม หรือหองแถว ตึกแถว คอนกรีต
เสริมเหล็ก ฯลฯ)  ไดปฏิบัติงานในสถานประกอบการ (  ) มี (  ) ไมมี สถานประกอบการอยูใกลเคียง
กับ………………………………………….. บริเวณสถานประกอบการมีเขตติดตอ 

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

วันหยุดงานประจําสัปดาห................................................................................................................. 
๕. จํานวนและระดับผูซ่ึงทํางานในสถานประกอบการ 

๕.๑ เจาหนาท่ีบริหารและวิชาการ.......................................................คน 
๕.๒ คนงานชาย.............................คน คนงานหญิง ...........................คน 
๕.๓ ผูชํานาญการจากตางประเทศ.......................................................คน 

รวม..............................................คน 
๖. การผลิต 

๖.๑ ชื่อ ปริมาณการใชและแหลงท่ีมาของวัตถุดิบ 
วัตถุดิบ   ปริมาณการใช   แหลงท่ีมา  

    (ตอป)        (ระบุบริษัท/หางรานของผูจําหนาย) 
๖.๑.๑...................... ........................................... ............................................................. 
๖.๑.๒...................... ........................................... ............................................................. 
๖.๑.๓...................... ........................................... ............................................................. 



 
-๒- 

๖.๒ ชื่อผลิตภัณฑ ปริมาณการผลิต และการจําหนาย 
ผลิตภัณฑ  ปริมาณการผลิต  การจําหนาย  
       (ตอป)         (ระบุสถานท่ีท่ีออกจําหนาย) 

๖.๒.๑...................... ........................................... ............................................................. 
๖.๒.๒...................... ........................................... ............................................................. 
๖.๒.๓...................... ........................................... ............................................................. 
๖.๒.๔...................... ........................................... ............................................................. 
๖.๒.๕...................... ........................................... ............................................................. 
๖.๓ วัตถุผลพลอยได (ระบุชื่อและปริมาณวัตถุผลพลอยได) (ถามี) 

วัตถุผลพลอยได    ปริมาณวัตถุผลพลอยได 
๖.๓.๑........................................... .......................................................................................... 
๖.๓.๒........................................... .......................................................................................... 
๖.๓.๓........................................... ........................................................................................... 
๖.๔ ผลพิษท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิต (น้ําเสีย/กากของเสีย/มลพิษอากาศ) (ระบุชื่อและ 

ปริมาณ)(ถามี) และการควบคุมมลพิษกอนปลอยออกสูภายนอก 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
๗. อุปกรณ/เครื่องมือ/เครื่องจักร ท่ีใชในการประกอบการ ไดแก (ระบุชนิดขนาด จํานวน) 
๗.๑.............................................ขนาด..................................จํานวน........................................ 
๗.๒.............................................ขนาด..................................จํานวน........................................ 
๗.๓.............................................ขนาด..................................จํานวน........................................ 
๗.๔.............................................ขนาด..................................จํานวน........................................ 
๘. มาตรการปองกันอันตรายสําหรับผูปฏิบัติงาน/คนงาน 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
๙. แผนท่ีสังเขป แสดงสถานท่ีตั้งประกอบการ 
 

 
 

 

 

 

 



 

-๓- 
๑๐. แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีประกอบการ และท่ีตั้งของเครื่องจักร (หากมีหลายชั้นใหแสดงทุกชั้น รวมท้ัง 
ท่ีพักของผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการ (ถามี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑. รายละเอียดกระบวนการผลิตของสถานประกอบการ พรอมแสดงผังภาพรวมของกระบวนการผลิต 
๑๑.๑ รายละเอียดกระบวนการผลิต 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
๑๑.๒ ผังภาพรวมของกระบวนการผลิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑๒. หลักฐานท่ีนํามาประกอบการพิจารณาคําขออนุญาต 
          ๑๒.๑ บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานเจาของกิจการ (ผูประกอบการ/ผูถือ

ใบอนุญาต) 
๑๒.๒ สําเนาทะเบียนบานของบานท่ีใชเปนท่ีตั้งสถานประกอบการ 
๑๒.๓ กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล ใหนําสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 

นิติบุคคล พรอมแสดงบัตรประจําตัวประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติบุคคล 
          ๑๒.๔  หลักฐานแสดงวาอาคารท่ีใชเปนสถานประกอบการสามารถใชประกอบการนั้นได 

โดยถูกตองตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
๑๒.๕ กรณีเจาของไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเองได ใหผูรับมอบอํานาจนําหนังสือ 

มอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมาย พรอมบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจมาแสดง 
 ๑๒.๖ กรณีเพ่ิมพ้ืนท่ีประกอบกิจการโดยมีอาคารใหมหรือดัดแปลงอาคาร ใหนําสําเนา 

การไดรับอนุญาตมาแสดง  



๑๒.๗ อ่ืน ๆ (ระบุ).......................................................................................................... 
-๔- 

 

ขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

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

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

 

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

 

แบบ อภ.๔ เลขท่ีรับหนังสือ...........................ใบอนุญาตเลมท่ี................เลขท่ี....................ป............................. 

กิจการลําดับท่ี............................ชื่อผูยื่นคําขอ.................................................................................................. 

ชื่อเจาหนาท่ีผูรับคําขอ....................................................รับไวเม่ือวันท่ี.........เดือน.........................พ.ศ.............. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แบบ อภ. ๖ 

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................................
ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพแลว  โดยมีรายละเอียด  คือ 

๑. ใบอนุญาตเลมท่ี........เลขท่ี.........ป.........ออกใหเม่ือวันท่ี............เดือน........................พ.ศ.............. 

๒. ชื่อสถานประกอบการ................................................................................................................... 
ประกอบกิจการประเภท.........................................................................ลําดับท่ี.............................................. 
กําลังเครื่องจักร..............................แรงมา จํานวนคนงาน......................คน 

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

ขอยื่นคําขอรับอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพตอเจาพนักงานทองถ่ินเนื่องจาก
ใบอนุญาตของขาพเจาดังกลาวขางตน ( ) สูญหายหรือถูกทําลาย ( ) ชํารุดในสาระสําคัญโดยมีหลักฐาน
เอกสารประกอบการพิจารณาดังนี้ 

๑. บัตรประจําตัวและสําเนาทะเบียนบานเจาของกิจการ (ผูประกอบการ/ผูถือใบอนุญาต) 
๒. บัตรประจําตัวและสําเนาทะเบียนบานของผูจัดการ 
๓. สําเนาทะเบียนบานของบานท่ีใชเปนท่ีตั้งสถานประกอบการ 

๔. กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล ใหนําสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  
พรอมแสดงบัตรประจําตัวของผูแทนนิติบุคคล 

๕. กรณีเจาของไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเองได ใหผูรับมอบอํานาจนําหนังสือมอบอํานาจท่ี

ถูกตองตามกฎหมาย พรอมบัตรประจําตัวของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจมาแสดง 
๖. หลักฐานการแจงขอเลิกการประกอบกิจการของหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน กระทรวงพาณิชย  

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กรมสรรพากร (ถามี) 

๗. อ่ืน ๆ (ระบุ).............................................................................................................................. 
 

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

(.............................................) 
.......................................................................................................................................................................... 
แบบ อภ.๖ 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 ๑)  ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภท……………….............……………................. 
โดยใชชื่อสถานประกอบการวา ………………………….................…..….. ตั้งอยูบานเลขท่ี……………....................... 
หมูท่ี …………. ตรอก/ซอย …………….ถนน …………………………ตําบล/แขวง ………………….....…………………….… 
อําเภอ/เขต ………....…………………จังหวัด ...........…………….............โทรศัพท ..………...........................…….........
โทรสาร ….......................…………… มีพ้ืนท่ีประกอบการ ……...................…....... ตารางเมตร ใชเครื่องจักรท่ีมี
กําลังขนาด….…...............…. แรงมา จํานวนคนงาน .................................. คน ท้ังนี้ ไดเสียคาธรรมเนียม
ใบอนุญาต …….............บาท (…………...) ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี …........... เลขท่ี ……..... ลงวันท่ี …............... 
เดือน ……………………… พ.ศ….........……….. 
 
 ขอ ๒)   ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามสุขลักษณะท่ัวไปท่ีกําหนดไวในขอกําหนดทองถ่ิน  
 ขอ ๓)   ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ ดังตอไปนี้ 

๓.๑) ………………………………………………………………………………........................…….. 
   ๓.๒) ……………………………………………………………………........................……………... 
  ๓.๓).………………………………………………………………….......................…………………... 
 
 ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดถึงวันท่ี ……........... เดือน ……………………….พ.ศ……….............. 
 
     ออกให ณ วันท่ี ….......… เดือน …………………..พ.ศ………. 
 

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

                                               นายกองคการบริหารสวนตําบลหอมเกร็ด 
                                                             เจาพนักงานทองถ่ิน 
 



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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