
 หนา   ๕๖ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๐๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคลองใหญ 
เรื่อง   กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคลองใหญ  วาดวยกิจการ 

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับท่ี  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘   

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหาร 

สวนตําบลคลองใหญโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลคลองใหญและนายอําเภอแหลมงอบ

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคลองใหญ  เรื่อง  กิจการ   

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลคลองใหญตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓  บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลว 

กอนขอบัญญัตินี้ซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลคลองใหญเปนผูรักษาการใหเปนตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจตีความ  วินิจฉัย  ออกระเบียบ  ประกาศหรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

------------------ 

ขอ  ๕  ในขอบัญญัตินี้ 



 หนา   ๕๗ 
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  “สถานประกอบกิจการ”  หมายความวา  สถานที่ที่ใชในการประกอบกิจการท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา  ๓๑  แหงพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออยางอื่น 

ซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

  “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

  “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย

ของสาธารณชน 

  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพของสาธารณชน 

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําท้ิงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบ  หรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยสาธารณชน 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองใหญ 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “ผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  พนักงานสวนตําบล

ขององคการบริหารสวนตําบลคลองใหญซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น  เพ่ือใหปฏิบัติการ 

ตามมาตรา  ๔๔  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๖  ใหกิจการดังตอไปนี้เปนกิจการที่ตองมีการควบคุมในเขตองคการบริหารสวนตําบลคลองใหญ 



 หนา   ๕๘ 
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  (๑) กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

   (๑.๑) การเล้ียงสัตวบก  สัตวปก  และการเพาะพันธุเพ่ือจําหนาย 

   (๑.๒) การเพาะพันธุ  เล้ียง  และการอนุบาลสัตว 

  (๒) กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

   (๒.๑) การฆาสัตว  หรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร   

การเรขาย  การขายในตลาด  และการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๒.๒) การตาก  เผา  เปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวน  ในสถานที่

จําหนายอาหาร  การเรขาย  และการขายในตลาด 

  (๓) กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  

การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๑) การผลิตกะป  น้ําปลา  น้ําเคย  ไตปลา  เตาเจ้ียว  ซีอิ๊ว  หรือซอส 

ปรุงรสอื่น ๆ  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๒) การตม  ตาก  หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว  พืช  ยกเวน   

ในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาดและการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๓) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  

เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋   

   (๓.๔) การแกะ  การลางสัตวน้ํา  ท่ีไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  ยกเวน

การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๕) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  ไวน 

   (๓.๖) การผลิตน้ําบริโภค   

   (๓.๗) การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร 

   (๓.๘) การผลิตน้ําแข็ง   

  (๔) กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

   (๔.๑) การลาง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ 

   (๔.๒) การสีขาวดวยเครื่องจักร   
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  (๕) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

   (๕.๑) การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณ  หรือเครื่องใชตาง ๆ  

ดวยโลหะหรือแร 

   (๕.๒) การกลึง  หรือเชื่อมโลหะดวยเครื่องจักร  หรือกาซ  หรือไฟฟา  ยกเวน

กิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๕.๑) 

  (๖) กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

   (๖.๑) การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต 

   (๖.๒) การซอม  ปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟา  

ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

   (๖.๓) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไว

บริการหรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือ

เครื่องกลดังกลาวดวย 

   (๖.๔) การลาง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต 

   (๖.๕) การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต  หรือตั้งศูนยถวงลอ 

   (๖.๖) การซอม  ประกอบ  หรืออัดผาเบรก  ผาคลัตช 

  (๗) กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ 

   (๗.๑) การเล่ือย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําคิ้ว  หรือตัดไมดวย

เครื่องจักร 

   (๗.๒) การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แตงสําเร็จส่ิงของเครื่องใชหรือ

ผลิตภัณฑจากไม  หวาย  ชานออย 

   (๗.๓) การเผาถาน  สะสมถาน 

  (๘) กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

   (๘.๑) การประกอบกิจการโรงแรม  สถานท่ี พัก ท่ีมิ ใช โ รงแรม ท่ี จัดไว 

เพ่ือใหบริการพักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 
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   (๘.๒) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบงเชา

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๘.๓) การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  

คาราโอเกะ  หรือตูเพลง  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

   (๘.๔) การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ  

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

   (๘.๕) การประกอบกิจการสวนสนุก  หรือตูเกม 

   (๘.๖) การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 

   (๘.๗) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  

วิทยาศาสตรหรือส่ิงแวดลอม 

  (๙) กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๙.๑) การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง 

   (๙.๒) การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม  

เชน  ผาเบรก  ผาคลัตช  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝาเพดาน  ทอน้ํา  เปนตน 

  (๑๐) กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี  ถานหิน  สารเคมี 

   (๑๐.๑) การผลิต  บรรจุ  สะสม  หรือขนสงกาซ 

   (๑๐.๒) การผลิต  สะสม  หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม 

   (๑๐.๓) การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสง  ปุย  สารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

  (๑๑) กิจการอื่น ๆ   

   (๑๑.๑) การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  

หรืออุปกรณไฟฟา 

   (๑๑.๒) การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือถายเอกสาร 

   (๑๑.๓) การสะสมวัตถุหรือส่ิงของที่ชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 

   (๑๑.๔) การประกอบกิจการโกดังสินคา 

   (๑๑.๕) การกอสราง 



 หนา   ๖๑ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๐๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ  ๗  สถานประกอบกิจการท่ีตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้  ที่ตั้งอยูในเขตกฎหมาย   

วาดวยการผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด 

ที่เขาขายเปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย 

วาดวยการนั้นและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี 

หมวด  ๒ 

สถานท่ีตั้ง  ลักษณะอาคาร  และการสุขาภิบาล 

----------------- 

ขอ  ๘  สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  

โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมาย

อื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้น

จะตองมีสถานที่ตั้งตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด

โดยคํานึงถึงลักษณะของการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้น ๆ  ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตราย 

ตอสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือกอเหตุรําคาญดวย 

ขอ  ๙  สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมท่ีจะประกอบกิจการ 

ที่ขออนุญาตไดตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

  บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  ทั้งนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมาย

แสดงชัดเจนโดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

  (๒) ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมาย 

วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

  (๓) ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพ 

ที่ถูกสุขลักษณะเปนประจําทุกวัน 



 หนา   ๖๒ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๐๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ  ๑๐  สถานประกอบกิจการท่ีคนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือ   

ส่ิงอื่นใด  อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีท่ีอาบน้ําฉุกเฉิน  ท่ีลางตาฉุกเฉิน  ตามความจําเปน

และเหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุอันตราย  และขนาดของการประกอบกิจการตามท่ีกําหนดไว   

ในกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

ขอ  ๑๑  สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  

ดังนี้ 

  (๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภท

มูลฝอย  รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ 

  (๒) ในกรณีที่มีการกําจัดเองตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่นและ 

ตองดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

  (๓) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษ  หรือวัตถุอันตราย  หรือส่ิงอื่นใดท่ีอาจเปน

อันตรายตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๒  สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตว ท่ีเปนพาหะ 

ของโรคติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

ขอ  ๑๓  สถานประกอบกิจการท่ีมีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับการประกอบอาหาร  

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงาน  ตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติ 

วาดวยสถานจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

ขอ  ๑๔  สถานประกอบกิจการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัย   

เปนสัดสวนและตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

หมวด  ๓ 

การอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

------------------- 

ขอ  ๑๕  สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติใหเปนไป

ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๖  สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้ 



 หนา   ๖๓ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๐๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

  (๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิง 

อยางนอยหกเดือนตอครั้ง  และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานท่ีทางราชการกําหนด  

หรือยอมรับใหแกคนงานไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

  (๒) กรณีที่มีวัตถุอันตรายตองมีสถานท่ีที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย 

หรือส่ิงของที่อาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ  ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

หมวด  ๔ 

การควบคมุของเสีย  มลพิษหรือส่ิงใดๆ 

------------------ 

ขอ  ๑๗  สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียงหรือ 

ความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมีหรือ 

วัตถุอันตรายจะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปนอันตราย  

ตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

หมวด  ๕ 

ใบอนุญาต 

-------------------- 

ขอ  ๑๘  หามมิใหผูใดดําเนินกิจการตามที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๖  ในลักษณะท่ีเปนการคา  

เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ในการออกใบอนุญาต  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาต

ปฏิบัติเพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวโดยท่ัวไปในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว 

ขอ  ๑๙  ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามท่ีตองการมีการควบคุมตามขอ  ๖  ในลักษณะ 

ที่เปนการคาจะตองย่ืนคําขอรับอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมเอกสารและหลักฐาน  

ดังตอไปนี้ 



 หนา   ๖๔ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๐๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒) สําเนาทะเบียนบาน 

  (๓) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๔) อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลคลองใหญกําหนด 

ขอ  ๒๐  ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  ใหครอบคลุม   

ทั้งดานสุขาภิบาลและส่ิงแวดลอม  ดานสาธารณสุข  และดานความปลอดภัย 

ขอ  ๒๑  ผูไดรับใบอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ  ๒๒  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาต  หรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ   

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวม 

ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมดและแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณ 

ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ัง 

แจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล   

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอ  ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคํา ส่ัง 

ไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกิน 

สิบหาวันแตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ิน

กําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้นแลวแตกรณี 

ขอ  ๒๓  บรรดาใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขต

อํานาจขององคการบริหารสวนตําบลคลองใหญเทานั้น 



 หนา   ๖๕ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๐๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ  ๒๔  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่รับใบอนุญาต  สําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกหรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสีย

คาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม   

ที่คางชําระเวนแตผูไดรับอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียม

ครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกัน  เกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๒๕  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลคลองใหญ 

ขอ  ๒๖  ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ี

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ  ๒๗  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวนันบัแตวนัท่ีไดทราบถงึการสูญหาย  ถูกทําลายหรือ

ชํารุดตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลคลองใหญกําหนดไว 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการและ

เงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ให ผู ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ  ๒๘  ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติ  หรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ 



 หนา   ๖๖ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๐๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ  ๒๙  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไป  และมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

  (๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓) ไม ป ฏิบัติ   หรื อป ฏิบั ติ ไ ม ถู กต องตามบทบัญญัติ แห งพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

หรือขอบัญญัติ  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่

ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติ  หรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตราย 

อยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยู ท่ีเหมาะสมกับ 

การดํารงชีพของประชาชน 

ขอ  ๓๐  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือ

สํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลา 

ที่คําส่ังไปถึงหรือวันเปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ  ๓๑  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมได  จนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๓๒  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการ  หรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือให

ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลคลองใหญในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

 



 หนา   ๖๗ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๐๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

หมวด  ๖ 

บทกําหนดโทษ 

---------------------------- 

ขอ  ๓๓  ผู ใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวใน 

บทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๓๔  ผูประกอบกิจการรายใดซึ่งไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

ตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคลองใหญ  เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  

ใหใบอนุญาตดังกลาวมีผลบังคับใชตอไปจนกวาจะหมดอายุ  หรือถูกเพิกถอนตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๗  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

จเร  บินลอย 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลคลองใหญ 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคลองใหญ 

เรื่อง กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ คาธรรมเนียม 

๑ กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

๑.๑   การเล้ียงสัตวบก สัตวปก และการเพาะพันธุเพ่ือจําหนาย  

๑.๑.๑  การเล้ียงสุกร 

 

(๑) ไมเกิน ๕๐ ตัว ๓๐๐ 

(๒) มากกวา ๕๐ ตัว ๑,๐๐๐ 

๑.๑.๒  การเล้ียงโค - กระบือ ๓๐๐ 

๑.๑.๓  การเล้ียงเปด - ไก - นก ๓๐๐ 

๑.๒   การเพาะพันธุ เล้ียง และการอนุบาลสัตว 

๑.๒.๑  การเพาะพันธุกุงเพ่ือจําหนาย 

 

๕๐๐ 

๑.๒.๒  การเล้ียงตะพาบ ๓๐๐ 

๑.๒.๓  การเล้ียงปลา ๓๐๐ 

๒ กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

๒.๑   การฆาสัตว หรือชําแหละสัตว ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร 

        การเรขาย การขายในตลาดและการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 

๕๐๐ 

๒.๒   การตาก เผา เปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุง ยกเวน ในสถานที่ 

        จําหนายอาหาร การเรขาย และการขายในตลาด 

๒.๒.๑   การตากปลาเค็ม เนื้อเค็ม กุงแหง 

 

 

๓๐๐ 

๒.๒.๒   การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุง ๕๐๐ 

๓ กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร        

การเรขาย การขายในตลาด และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๓.๑   การผลิตกะป น้ําปลา น้ําเคย ไตปลา เตาเจ้ียว ซีอิ๊ว หรือซอสปรุงรส 

        อื่น ๆ ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๓.๑.๑   การทํากะป หรือสะสมกะป 

 

 

 

 

๓๐๐ 

๓.๑.๒   การทําน้ําปลา ๑,๐๐๐ 

 ๓.๑.๓   การตั้งโรงงานผลิต น้ําปลา น้ําเคย ไตปลา เตาเจ้ียว ซีอิ๊ว 

           หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ 

๑,๐๐๐ 



๒ 
 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ คาธรรมเนียม 

๓.๒   การตม ตาก หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว พืช  ยกเวนใน

สถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาดและการผลิต 

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๓.๒.๑   การตม การตาก  

 

 

 

๑,๐๐๐ 

๓.๒.๒   การเคลาปลา ๓๐๐ 

๓.๓   การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เสนหมี่ ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย 

        เตาหู วุนเสน เกี้ยมอี๋   

๕๐๐ 

๓.๔   การแกะ ลางสัตวน้ํา ที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น ยกเวน 

        การผลิตเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

๓๐๐ 

๓.๕   การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร ไวน  ๑,๐๐๐ 

๓.๖   การผลิตน้ําบริโภค ๕๐๐ 

๓.๗   การประกอบกิจการหองเย็น แชแข็งอาหาร ๑,๐๐๐ 

๓.๘   การผลิตน้ําแข็ง  ๕๐๐ 

๔ กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

๔.๑   การลาง อบ รม หรือสะสมยางดิบ  

๔.๑.๑  ประเภทโรงงาน 

 

 

๑,๐๐๐ 

๔.๑.๒  ประเภทผูประกอบการรายยอย ๓๐๐ 

๔.๒   การสีขาวดวยเครื่องจักร  ๓๐๐ 

๕ กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

๕.๑   การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ หรือเครื่องใชตาง ๆ 

        ดวยโลหะหรือแร  

 

๕๐๐ 

๕.๒   การกลึง หรือเชื่อมโลหะดวยเครื่องจักร หรือกาซ หรือไฟฟา ยกเวน

กิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๕.๑ 

๕.๒.๑   โรงกลึงโลหะ 

 

 

๕๐๐ 

๕.๒.๒   โรงเชื่อมกาซ ๕๐๐ 

๖ กิจการทีเ่กี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

๖.๑   การตอ ประกอบ เคาะ ปะผุ พนสี หรือพนสารกนัสนิมยานยนต 

 

๑,๐๐๐ 



๓ 
 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ คาธรรมเนียม 

๖.๒   การซอม ปรบัแตงเครื่องยนต เครื่องจักร  เครื่องกล ระบบไฟฟา 

ระบบปรบัอากาศ หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต 

เครื่องจักร หรือเครื่องกล 

๕๐๐ 

๖.๓   การประกอบธุรกิจเกีย่วกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครือ่งกล ซึ่งมีไว

บริการ หรือจําหนาย และในการประกอบธุรกิจนัน้มีการซอมหรอื

ปรับปรุงยานยนต เครื่องจักรหรือเครือ่งกลดังกลาวดวย 

๕๐๐ 

๖.๔   การลาง ขดัสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต ๓๐๐ 

๖.๕   การจําหนาย ซอม ปะ เชื่อมยางยานยนต หรือตัง้ศูนยถวงลอ ๓๐๐ 

๖.๖   การซอม ประกอบ หรืออัดผาเบรก ผาคลัตช ๓๐๐ 

๗ กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ 

๗.๑   การเล่ือย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดรอง ทําคิ้ว หรือตัดไมดวยเครื่องจักร 

 

๕๐๐ 

๗.๒   การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แตงสําเร็จส่ิงของเครื่องใช

หรือผลิตภัณฑจากไม  หวาย  ชานออย 

๓๐๐ 

๗.๓   การเผาถาน สะสมถาน ๓๐๐ 

๘ กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

๘.๑   การประกอบกิจการโรงแรม สถานท่ีพักที่มิใชโรงแรมที่จัดไว       

เพ่ือใหบริการพักชัว่คราวสําหรับคนเดินทาง หรอืบุคคลอื่นใดโดยมี

คาตอบแทน หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกนั 

๘.๑.๑  รีสอรท โรงแรม 

 

 

 

 

๑,๐๐๐ 

๘.๒   การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หรือหองแบง

เชาหรือกิจการอืน่ในทํานองเดียวกัน 

๘.๒.๑  หอพัก อาคารชุด 

 

 

๕๐๐ 

๘.๒.๒  หองเชา หองแบงเชา ๓๐๐ 

๘.๓   การจัดใหมีมหรสพ การแสดงดนตร ีเตนราํ ราํวง รองเงง็ ดิสโกเทก 

คาราโอเกะ หรือตูเพลง หรอืการแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกนั 

๓๐๐ 

 ๘.๔   การประกอบกิจการเสริมสวย หรอืแตงผม เวนแตกิจการท่ีอยู       

ในบังคบั  ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

๓๐๐ 

๘.๕   การประกอบกิจการสวนสนุก หรือตูเกม ๕๐๐ 

๘.๖   การประกอบกิจการใหบรกิารคอมพิวเตอร ๓๐๐ 



๔ 
 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ คาธรรมเนียม 

๘.๗   การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข

วิทยาศาสตร หรือส่ิงแวดลอม 

๕๐๐ 

๙ กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

๙.๑   การสะสม ผสมซีเมนต หิน ทราย วัสดุกอสราง  

๙.๑.๑   รานขายปนูซีเมนต  หิน ทราย วัสดกุอสราง 

 

 

๑,๐๐๐ 

๙.๒   การผลิต ผลิตภัณฑตาง ๆ ที่มแีรใยหนิ เปนสวนประกอบหรือ

สวนผสม เชน   ผาเบรก ผาคลัตช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง 

ฝาเพดาน ทอน้ํา เปนตน 

๑,๐๐๐ 

๑๐ กิจการทีเ่กี่ยวกับปโตรเลียม ปโตรเคมี ถานหนิ สารเคม ี

๑๐.๑   การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกาซ 

 

๕๐๐ 

๑๐.๒   การผลิต สะสม หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม  

๑๐.๒.๑   ตูจําหนายน้าํมันแบบหยอดเหรียญ ๓๐๐ 

๑๐.๒.๒   ปมน้ํามัน 

(๑)   ไมเกนิ ๕๐๐ ลิตร 

 

๓๐๐ 

(๒)   ตั้งแต ๕๐๐ – ๒,๐๐๐ ลิตร ๕๐๐ 

(๓)   ตั้งแต ๒,๐๐๑ ลิตรขึ้นไป ๑,๐๐๐ 

๑๐.๓   การผลิต บรรจุ  สะสม ขนสง ปุย สารกําจัดศตัรูพืชหรือ        

พาหะนาํโรค 

๕๐๐ 

๑๑ 

  

  

  

  

  

กิจการอื่น ๆ 

๑๑.๑   การซอมเครือ่งอิเล็กทรอนกิส เครื่องไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส            

หรืออปุกรณไฟฟา 

 

๕๐๐ 

๑๑.๒   การพิมพแบบ พิมพเขียว หรอืถายเอกสาร ๓๐๐ 

๑๑.๓   การสะสมวัตถุหรือส่ิงของทีช่ํารดุ ใชแลว หรือเหลือใช 

 ๑๑.๓.๑   รานรับซื้อของเกา 

 

๕๐๐ 

  ๑๑.๔   การประกอบกิจการโกดังสินคา ๑,๐๐๐ 

  

  

๑๑.๕   การกอสราง 

๑๑.๕.๑   การรบัเหมากอสราง 

 

๕๐๐ 

 

 



 

แบบคําขอรับใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ..................................................................... 

คําขอเลขท่ี..................../............................... 

 

เขียนท่ี…………………………………………… 

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

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

โดย.....................................................................................................................ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

ปรากฏตาม ........................................................................................ท่ีอยูเลขท่ี......................หมูท่ี....................

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

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

๒. พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว ดังนี้ 

(   ) สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 

(   ) สําเนาทะเบียนบาน 

(   ) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร หนังสือใหความเห็นชอบ

การประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีจําเปน 

(   ) ใบมอบอํานาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 

(   ) หนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

(   ) หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

(   ) เอกสารแลหลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีราชการทองถ่ินประกาศกําหนด  คือ 

๑. .............................................................................................. 

๒. .............................................................................................. 

 

 

ขอรับรองวา ขอความในคําขอรับใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

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

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

 

 



 
 

 

(๒) 

สวนของเจาหนาที่ 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต 

เลขท่ี.................................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี ................เดอืน..................................พ.ศ. ............................. 

ตรวจสอบแลวเอกสารหลักฐาน (   )  ครบ 

    (   )  ไมครบ คือ 

๑. .................................................................................. 

๒. .................................................................................. 

๓. .................................................................................. 

 

 

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

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

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

 

************************************************************************************************************************************************ 

สวนของผูขอรับใบอนุญาต 

 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต 

เลขท่ี.................................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี ................เดอืน..................................พ.ศ. ............................. 

ตรวจสอบแลวเอกสารหลักฐาน (   )  ครบ 

    (   )  ไมครบ คือ 

๑. .................................................................................. 

๒. .................................................................................. 

๓. .................................................................................. 

ดังนั้น  กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ิน ภายใน.......วัน 

นับตั้งแตวันนี้เปนตนไป 

 

 

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

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

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



 
 
 

แบบคําขอตออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ..................................................................... 

คําขอเลขท่ี..................../............................... 

 

เขียนท่ี…………………………………………… 

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

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

โดย......................................................................................................................ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

ปรากฏตาม ........................................................................................ท่ีอยูเลขท่ี......................หมูท่ี....................

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

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

๒. พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว ดังนี้ 

(   ) สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 

(   ) สําเนาทะเบียนบาน 

(   ) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร หนังสือใหความเห็นชอบ

การประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีจําเปน 

(   ) ใบมอบอํานาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 

(   ) หนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

(   ) หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

(   ) เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีราชการทองถ่ินประกาศกําหนด  คือ 

๑. .............................................................................................. 

๒. .............................................................................................. 

 

 

ขอรับรองวา ขอความในคําขอตออายุใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

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

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

 



 
 

 

(๒) 

สวนของเจาหนาที่ 

ใบรับคําขอตออายุใบอนุญาต 

เลขท่ี.................................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี ................เดอืน..................................พ.ศ. ............................. 

ตรวจสอบแลวเอกสารหลักฐาน (   )  ครบ 

    (   )  ไมครบ คือ 

๑. .................................................................................. 

๒. .................................................................................. 

๓. .................................................................................. 

 

 

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

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

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

 

*********************************************************************************************************************************************** 

สวนของผูขอตออายุใบอนุญาต 

 

ใบรับคําขอตออายุใบอนุญาต 

เลขท่ี.................................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี ................เดอืน..................................พ.ศ. ............................. 

ตรวจสอบแลวเอกสารหลักฐาน (   )  ครบ 

    (   )  ไมครบ คือ 

๑. .................................................................................. 

๒. .................................................................................. 

๓. .................................................................................. 

ดังนั้น  กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ิน ภายใน.......วัน 

นับตั้งแตวันนี้เปนตนไป 

 

 

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

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

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



 
 
 

 

 

 

 

ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ................................................................. 

เลมท่ี.................เลขท่ี....................../...................... 

๑. เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให...........................................................สัญชาติ...................

อยูบานเลขท่ี...............หมูท่ี...........ตรอก/ซอย.............................ถนน...............................ตําบล.........................

อําเภอ.....................................จังหวัด..........................................โทรศัพท........................................................... 

ชื่อประกอบกิจการ........................................................ประเภท............................................... 

ตั้งอยูเลขท่ี..................หมูท่ี............ตรอก/ซอย............................ถนน...............................ตําบล......................... 

อําเภอ.....................................จังหวัด...........................................โทรศัพท.......................................................... 

เสียคาธรรมเนียมปละ.....................................บาท (...............................................................) 

ตามใบเสร็จรับเงิน เลมท่ี .................เลขท่ี .......................... ลงวันท่ี .......................................................... 

๒. ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

๓. หากปรากฏในภายหลังวา การประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้ เปนการขัดตอกฎหมาย

อ่ืนท่ีเก่ียวของโดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 

๔. ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ 

๔.๑ ................................................................................................................................ 

๔.๒ ................................................................................................................................ 

๔.๓ ................................................................................................................................ 

๕. ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี ..............เดือน..................................พ.ศ. .................... 

๖. ใบอนุญาตฉบับนี้ สิ้นอายุวันท่ี ....................เดือน..................................พ.ศ. .................... 

 

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

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

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

     เจาพนักงานทองถ่ิน 

คําเตือน ๑. ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานท่ีประกอบกิจการ

ตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกินหารอยบาท 

 ๒. หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 



 
 

 

รายการเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีส้ินอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน 

เลมท่ี/เลขท่ี/วัน/เดือน/ป 

(ลงช่ือ) 

เจาพนักงานทองถิ่น 
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	เรื่อง   กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
	พ.ศ.  ๒๕๕๙


