
 หนา   ๙๔ 
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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลลําพญา 
เรื่อง   การควบคุมกิจการท่ีเปนอนัตรายตอสุขภาพ   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่ เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลลําพญา  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  มาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลลําพญา  

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลลําพญาและนายอําเภอบางเลน  จึงตราขอบัญญัติไว  

ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลลําพญา  เรื่อง  การควบคุม

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลลําพญาตั้งแตวันถัดจากวัน 

ในประกาศในราชในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓  ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลลําพญา  เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

บรรดาขอบัญญัติ  ขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศหรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลว 

ในขอบัญญัตินี้  หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ในขอบัญญัตินี้ 

“สถานประกอบกิจการ”  หมายความวา  สถานที่ท่ีใชในการประกอบกิจการที่เปนอันตราย 

ตอสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีออกตามความในมาตรา  ๓๑  แหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
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“ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลท่ีเรียกชื่ออยางอื่นซึ่งรับผิดชอบ

ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น   

“คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

“มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก 

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย

ของสาธารณชน 

“มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของ

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน

ประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

“ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และรวมถึงส่ิงอื่นใดซึ่งเปนส่ิงปฏิกูลหรือมีกล่ินเหม็น 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลลําพญา 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“ผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  ขาราชการหรือพนักงาน

องคการบริหารสวนตําบลลําพญา  ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือใหปฏิบัติการตาม 

มาตรา  ๔๔  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๕  ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้เปนกิจการท่ีตองมีการควบคุมภายในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลลําพญาตามมาตรา  ๓๑  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

และประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

๕.๑  กิจการที่เกี่ยวกับสัตวเล้ียง 
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 (๑)  การเพาะพันธุ  เล้ียง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด 

 (๒)  การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน

เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ทั้งนี้  ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการ

ในทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

๕.๒  กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

 (๑)  การฆาหรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  เรขาย  หรือขายในตลาด 

 (๒)  การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว 

 (๓)  การสะสมเขา  กระดูก  ท่ียังมิไดแปรรูป 

 (๔)  การเคี่ยวหนัง  เอ็น  ไขสัตว 

 (๕)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือก  กระดอง  กระดูก  เขา  

หนัง  ขนสัตวหรือสวนอื่น ๆ  ของสัตว  ดวยการตม  นึ่ง  ตาก  เผา  หรือกรรมวิธีใด ๆ  ซึ่งมิใชเพ่ือเปนอาหาร 

 (๖)  การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช  หรือ

สวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช  เพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว 

 (๗)  การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือลางครั่ง 

๕.๓  กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  

การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  เตาเจ้ียว  ซีอิ๊ว  

น้ําจ้ิม  หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ 

 (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)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แชอิ่ม  จากผัก  ผลไม  หรือพืช

อยางอื่น 

 (๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก  บด  นึ่ง  ตม  

ตุน  เคี่ยว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  ปง  ยาง  เผา  หรือวิธีอื่นใด 
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 (๕)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุลูกชิ้น 

 (๖)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู   

วุนเสน  เกี้ยมอี๋  เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

 (๗)  การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสตา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆที่คลายคลึงกัน 

 (๘)  การผลิต  ขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  ขนมอบอื่น ๆ 

 (๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ํานม  หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว 

 (๑๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑเนย  ผลิตภัณฑเนยเทียม  

และผลิตภัณฑเนยผสม 

 (๑๑)  การผลิตไอศกรีม 

 (๑๒)  การคั่ว  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ 

 (๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 

 (๑๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  ไวน  น้ําสมสายชู  

ขาวหมาก  น้ําตาลเมา 

 (๑๕)  การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ 

 (๑๖)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  หรือขนสงน้ําแข็ง 

 (๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจากพืช  ผัก  

ผลไม  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด 

 (๑๘)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

 (๑๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแตงอาหาร 

 (๒๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม 

 (๒๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุแบะแซ 

 (๒๒)  การแกะ  ตัดแตง  ลางสัตวน้ํา  ที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น 

 (๒๓)  การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 

 (๒๔)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 

๕.๔  กิจการท่ีเกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑทําความสะอาด 
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 (๑)  การผลิต  โม  บด  ผสม  หรือบรรจุยา 

 (๒)  การผลิต  บรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอาง  รวมทั้งสบูที่ใช

กับรางกาย 

 (๓)  การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

 (๔)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

 (๕)  การผลิตผงซักฟอก  สบู  น้ํายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑทําความสะอาดตาง ๆ 

๕.๕  กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

 (๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช 

 (๒)  การลาง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ 

 (๓)  การผลิต  หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  แปงจากพืช  หรือแปงอื่น ๆ  

ในทํานองเดียวกัน 

 (๔)  การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักร  หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ  ก็ตาม 

 (๕)  การผลิตยาสูบ 

 (๖)  การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช 

 (๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย 

 (๘)  การผลิตเสนใยจากพืช 

 (๙)  การตาก  สะสม  ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  ขาวโพด 

๕.๖  กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

 (๑)  การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณ  หรือเครื่องใชตาง ๆ  ดวยโลหะ

หรือแร 

 (๒)  การถลุงแร  การหลอม  หรือหลอโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาต 

ใน  ๕.๖  (๑) 

 (๓)  การกลึง  เจาะ  เช่ือม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักรหรือกาซ  

หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๕.๖  (๑) 
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 (๔)  การเคลือบ  ชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือโลหะอื่นใด  

ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๕.๖  (๑) 

 (๕)  การขัด  ลางโลหะดวยเครื่องจักร  หรือสารเคมี  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาต 

ใน  ๕.๖  (๑) 

 (๖)  การทําเหมืองแร  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือลางแร 

๕.๗  กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

 (๑)  การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต 

 (๒)  การผลิตยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

 (๓)  การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟา  ระบบปรับอากาศ  

หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

 (๔)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไวบริการหรือ

จําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย 

 (๕)  การลาง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต 

 (๖)  การผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่ 

 (๗)  การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต  หรือตั้งศูนยถวงลอ 

 (๘)  การผลิต  ซอม  ประกอบ  หรืออัดผาเบรก  ผาคลัตช 

 (๙)  การสะสม  การซอมเครื่องกล  เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต  

เครื่องจักร  หรือเครื่องกลเกา 

๕.๘  กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ 

 (๑)  การผลิตไมขีดไฟ 

 (๒)  การเล่ือย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําคิ้ว  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร 

 (๓)  การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสีแตงสําเร็จส่ิงของเครื่องใชผลิตภัณฑจากไม  

หวาย  ชานออย 

 (๔)  การอบไม 

 (๕)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป 
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 (๖)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ 

 (๗)  การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ 

 (๘)  การเผาถาน  หรือสะสมถาน 

๕.๙  กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

 (๑)  การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล 

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 (๒)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด 

 (๓)  การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาต 

ใน  ๕.๙  (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 (๔)  การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปนการใหบริการ 

ที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๕.๙  (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 (๕)  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานที่พักที่มิใชโรงแรมที่จัดไวเพ่ือใหบริการพักชั่วคราว

สําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

 (๖)  การประกอบกจิการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบงเชาหรือกิจการอื่น

ในทํานองเดียวกัน 

 (๗)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

 (๘)  การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  

หรือตูเพลง  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

 (๙)  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน  เวนแตเปน 

การใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๕.๙  (๑) 

 (๑๐)  การประกอบกิจการการเลนสเกต  หรือโรลเลอรเบลด  หรือการเลนอื่น ๆ   ในทํานองเดียวกัน 

 (๑๑)  การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับตามกฎหมาย

วาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

 (๑๒)  การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย 

 (๑๓)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก 
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 (๑๔)  การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวล่ิง  หรือตูเกม 

 (๑๕)  การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 

 (๑๖)  การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ 

 (๑๗)  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร

หรือส่ิงแวดลอม 

 (๑๘)  การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย 

 (๑๙)  การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ 

 (๒๐)  การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ 

 (๒๑)  การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเล้ียงหรือรับฝากสัตวชั่วคราว 

๕.๑๐  กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

 (๑)  การปนดาย  กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักร  หรือทอผาดวยกี่กระตุก 

 (๒)  การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  นุน  หรือใยสังเคราะห 

 (๓)  การปนฝาย  นุน  ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร 

 (๔)  การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

 (๕)  การเย็บ  ปกผา  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร  

 (๖)  การพิมพผา  และส่ิงทออื่น ๆ 

 (๗)  การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

 (๘)  การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ 

๕.๑๑  กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๑)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

 (๒)  การระเบิด  โม  บด  หรือยอยหินดวยเครื่องจักร 

 (๓)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ดวยซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

 (๔)  การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมทั้งการขุด  ตัก  ดูด  โม  

บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๕.๑๑  (๒) 

 (๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุที่คลายคลึง 
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 (๖)  การเล่ือย  ตัด  หรือประดิษฐหินเปนส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑตาง ๆ 

 (๗)  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน 

 (๘)  การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม 

 (๙)  การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

 (๑๐)  การผลิตกระดาษทราย  หรือผาทราย 

 (๑๑)  การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

 (๑๒)  การลาง  การขัดดวยการพนทรายลงบนพื้นผิวกระจก  แกว  หิน  หรือวัตถุอื่นใด

ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๕.๖  (๕) 

๕.๑๒  กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคก  และสารเคมีตาง ๆ 

 (๑)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  หรือสารตัวทําละลาย 

 (๒)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกาซ 

 (๓)  การผลิต  สะสม  กล่ัน  หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม 

 (๔)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก 

 (๕)  การพนสี  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๗  (๑) 

 (๖)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  

หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๗)  การโม  สะสม  หรือบดชัน 

 (๘)  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 

 (๙)  การผลิต  ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 

 (๑๐)  การเคลือบ  ชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๑๒)  การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

 (๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแหง 

 (๑๔)  การผลิต  สะสม  ขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบในการผลิต

ดอกไมเพลิง 
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 (๑๕)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 

 (๑๖)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

 (๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว 

๕.๑๓  กิจการอื่น ๆ 

 (๑)  การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

 (๒)  การผลิต  ซอมเครือ่งอเิล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกสหรืออุปกรณไฟฟา 

 (๓)  การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๔)  การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือถายเอกสาร 

 (๕)  การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 

 (๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา 

 (๗)  การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลวเพ่ือนําไปใชใหมหรือแปรสภาพเปน

ผลิตภัณฑใหม 

 (๘)  การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

 (๙)  การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 

 (๑๐)  การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร 

 (๑๑)  การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง  หรือสัตวพาหะนําโรค 

 (๑๒)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง 

 (๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล 

ขอ  ๖  สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้ที่ตั้งอยูในเขตที่กฎหมาย 

วาดวยการผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด 

ที่เขาขายเปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย 

วาดวยการนั้นและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี 

ขอ  ๗  สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  

โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมาย

อื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้น



 หนา   ๑๐๔ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กนัยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

จะตองมีสถานท่ีตั้งตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธรณสุขประกาศกําหนด  

โดยคํานึงถึงลักษณะและประเภทของการประกอบกิจการของสถานประกอบการนั้น ๆ  ซึ่งอาจกอใหเกิด

อันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือกอเหตุรําคาญดวย 

ขอ  ๘  สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมท่ีจะประกอบกิจการ 

ที่ขออนุญาตไดตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของบันไดหนีไฟหรือทางออก

ฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ตองไมมี

ส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินตองมี 

ไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

  (๒)  ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมาย 

วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

  (๓)  ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพ 

ที่ถูกสุขลักษณะเปนประจําทุกวัน 

ขอ  ๙  สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใด

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ท่ีลางตาฉุกเฉิน  ตามความจําเปนและ

เหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไวในกฎหมาย 

วาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๐  สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

  (๑)  มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและ

ประเภทมูลฝอย  รวมท้ังมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้น

อยูเสมอ 

  (๒)  ในกรณีที่มีการกําจัดเองตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่นและ 

ตองดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 



 หนา   ๑๐๕ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กนัยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

  (๓)  กรณีที่มีมูลฝอยท่ีปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใดท่ีอาจเปน

อันตรายตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๑  สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวที่เปนพาหะของ

โรคติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

ขอ  ๑๒  สถานประกอบกิจการท่ีมีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับการประกอบอาหาร  

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงานตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวย 

สถานจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

ขอ  ๑๓  สถานประกอบกจิการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัยเปนสัดสวน  

และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

ขอ  ๑๔  สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติใหเปนไป

ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๕  สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้ 

  (๑)  มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิง 

อยางนอยหกเดือนตอครั้ง  และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานท่ีทางราชการกําหนด

หรือยอมรับใหแกคนงานไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

  (๒)  กรณีที่มีวัตถุอันตรายตองมีสถานท่ีท่ีปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย 

หรือส่ิงของที่อาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ  ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๖ สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียงหรือ 

ความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมีหรือ 

วัตถุอันตรายจะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปนอันตราย

ตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

ขอ ๑๗ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ีขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  หามมิใหผู ใด 

ดําเนินกิจการตามที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะที่เปนการคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาต 

จากเจาพนักงานทองถิ่นในการออกใบอนุญาต  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับ



 หนา   ๑๐๖ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กนัยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ใบอนุญาตปฏิบัติเพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวโดยทั่วไป 

ในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ขอ ๑๘ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามท่ีตองมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะ 

ที่เปนการคาจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสาร 

และหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือขาราชการ  หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ  

พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

  (๒)  สําเนาทะเบียนบาน  ทะเบียนบานของสถานประกอบการ  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

  (๓)  สําเนาใบอนุญาตกอสรางอาคารของสถานที่ขออนุญาตประกอบกิจการคา   

กรณีที่กอสรางหลังพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ใชบังคับ 

  (๔)  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  พรอมสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูแทนนิติบุคคล  (ในกรณีที่ผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล) 

  (๕)  หนังสือมอบอํานาจ  พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  และทะเบียนบาน

ของผูรับรอง 

  (๖)  เอกสารหรือหลักฐานอื่นท่ีเจาหนาที่เห็นวาสมควรเรียกเพ่ิมเพ่ือประกอบ 

การพิจารณาอนุญาต 

ขอ  ๑๙  ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ตองดูแลรักษาสถานที่ตามเงื่อนไขท่ีไดกําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหอยูในสภาวะ

อันดีอยูเสมอ  และทําความสะอาดกวาดลางสถานที่ประกอบการคาใหสะอาดทุกวัน 

  (๒)  ตองพิจารณากิจการนั้น ๆ  ภายในเขตสถานที่และตามกําหนด  วัน  เวลา   

ที่ไดรับอนุญาต 

  (๓)  ตองดูแลรักษาเครื่องมือ  เครื่องใช  ในการประกอบการทุกอยางใหสะอาด

เรียบรอย 

  (๔)  ตองดูแลรักษาสถานที่อยาใหเปนแหลงเพาะพันธุแมลงวัน  ยุง  หรือสัตวนําโรคอื่น ๆ 

  (๕)  ถาจะมีการเปล่ียนแปลงแกไข  หรือเพ่ิมเติมสถานที่ตองไดรับอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่นกอน 
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  (๖)  ตองปฏิบัติการทุกอยาง  เพ่ือใหถูกตองตามสุขลักษณะตามคําแนะนําของ 

เจาพนักงานสาธารณสุข  หรือคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

  (๗)  ตองยินยอมใหเจาพนักงานทองถิ่น  หรือเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือผูที่ไดรับ

การแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น  เขาตรวจสถานที่สถานประกอบการ  เครื่องมือ  เครื่องใช  ตลอดจน

วิธีการประกอบการคานั้นไดในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก  หรือในเวลาทําการ 

เพ่ือตรวจสอบหรือควบคุมใหเปนไปตามขอบัญญัติ 

  (๘)  อื่น ๆ  ตามที่ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลลําพญาประกาศกําหนด 

ขอ  ๒๐  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจ

ความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวม 

ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นท้ังหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณ 

ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ัง 

แจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ี

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ  ๒๑  ในการออกใบอนุญาตตามขอ  ๒๐  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะ

ใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติเพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากท่ีกําหนดไวโดยท่ัวไป

ในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ใบอนุญาตตามขอ  ๒๐  ใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานท่ีแหงเดียว 



 หนา   ๑๐๘ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กนัยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ  ๒๒  ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ 

แจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ  ๒๓  บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต  

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลลําพญาเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับเสีย

คาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

ขอ  ๒๔  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไวทาย

ขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต  สําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสีย

คาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม 

ท่ีคางชําระ  เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสีย

คาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๒๕ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลลําพญา   

ขอ ๒๖ ผูไดใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๒๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย   

หรือชํารุด  ตามแบบที่ไดกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 



 หนา   ๑๐๙ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กนัยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

  (๑)  ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับ 

ใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ  ๒๘  ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ  ๒๙  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

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

หรือเงื่อนไข  ที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ  ๓๐  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักงาน 

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง   

หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ  ๓๑  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 



 หนา   ๑๑๐ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กนัยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ  ๓๒  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือให

ปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญตักิารสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลลําพญา  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ ๓๓ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๔ ผูรับใบอนุญาตประกอบการคาซึ่งเปนที่รังเกียจ 

ขอ ๓๕ ใหเจาพนักงานทองถิ่นเรียกเก็บคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหประกอบการคา

ตามอัตราทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๓๖ ใบอนุญาตอยางหนึ่งใชสําหรับการคาประเภทเดียวและสําหรับสถานท่ีเดียว   

ถาประกอบการซึ่งใหควบคุมหลายประเภทในลักษณะ  และสถานท่ีเดียวกัน  ใหเก็บคาธรรมเนียมในอัตรา

สูงเต็มอัตราแตประเภทเดียวกัน  ประเภทอื่นใหเก็บเพียงกึ่งอัตรา 

ขอ ๓๗ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลลําพญาเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้

และใหมีอํานาจออกขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศหรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๗  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ณรงคศกัดิ ์ เลิศสิทธิพันธ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลลําพญา 



คาธรรมเนียม

(บาท)

1. กิจการที่เกี่ยวกับสัตวเลี้ยง

1.1 การเพาะพันธุ  เลี้ยง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด

1.1.๑ การเพาะพันธุและการอนุบาลสัตวทุกชนิด

          ก.  การเพาะพันธุสัตวบก  เชน  สุนัข  สุกร  โค  กระบือ แพะ  แกะ เปนตน

               -  จํานวน  ๑๐ - ๒๐  ตัว 200

               -  จํานวน  ๒๐  ตัวขึ้นไป 500

          ข.  การเพาะพันธุสัตวน้ํา เชน  ปลา  กุง  กบ  เปนตน

               -  พื้นที่ไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 100

               -  พื้นที่ตั้งแต ๑๐๐ -  ๒๐๐ ตารางเมตร 200

               -  พื้นที่ตั้งแต  ๒๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 500

          ค.  การเพาะพันธุสัตวปก  เชน  นก  ไก  เปด  หาน  เปนตน

               -  จํานวน  ๕๐ - ๑๐๐  ตัว 100

               -  จํานวน  ๑๐๐ - ๒๐๐  ตัว 200

               -  จํานวน  ๒๐๐  ตัวขึ้นไป 500

๑.๑.๒ การเลี้ยงสัตวทุกชนิด

          ก.  การเลี้ยงสัตวบก  เชน  สุนัข  สุกร  โค  กระบือ แพะ แกะ เปนตน

               -  การเลี้ยงสุนัข  มา  โค  กระบือ  จํานวนเกินกวา 5 ตัว แตไมเกิน 20 ตัว 100

               -  การเลี้ยงสุนัข  มา  โค  กระบือ  จํานวนเกินกวา 20 ตัว แตไมเกิน 40 ตัว 100

               -  การเลี้ยงสุนัข  มา  โค  กระบือ  จํานวนเกินกวา 40 ตัวขึ้นไป 400

 -  การเลี้ยงสุกร จํานวนเกินกวา   20  ตัว   แตไมเกิน    50  ตัว 200

 -  การเลี้ยงสุกร จํานวนเกินกวา   50  ตัว   แตไมเกิน  100  ตัว 300

 -  การเลี้ยงสุกร จํานวนเกินกวา  100 ตัว   แตไมเกิน  500  ตัว 500

 -  การเลี้ยงสุกร จํานวนเกินกวา  500  ตัว  แตไมเกิน  1,000  ตัว 1,000

 -  การเลี้ยงสุกร จํานวนเกินกวา  1,000  ตัว แตไมเกิน  2,000  ตัว 2,000

 -  การเลี้ยงสุกร จํานวนเกินกวา  2,000  ตัวขึ้นไป 6,000

 -  การเลี้ยงแพะ  แกะ  จํานวนไมเกิน    20  ตัว 300

 -  การเลี้ยงแพะ  แกะ  จํานวนเกินกวา  20  ตัว  แตไมเกิน  50  ตัว 800

 -  การเลี้ยงแพะ  แกะ  จํานวนเกินกวา  50  ตัวขึ้นไป 1,500

          ข.  การเลี้ยงสัตวน้ํา เชน  ปลา  กุง  กบ  หอย หรือสัตวครึ่งบกครึ่งน้ําอื่น ๆ

              - การเลี้ยงปลา กุง  พื้นที่ตั้งแต ๕ ไร - ๑๐ ไร 1,000

              - การเลี้ยงปลา กุง  พื้นที่ตั้งแต ๑๐ ไร - ๒๐ ไร 2,000

              - การเลี้ยงปลา กุง  พื้นที่ตั้งแต ๒๐ ไรขึ้นไป 3,000

              -  การเลี้ยงกบ หอย หรือสัตวครึ่งบกครึ่งน้ําอื่น ๆ

                 -  ขนาดบอตั้งแต  50  ตารางวา  แตไมเกิน  100  ตารางวา 200

                 -  ขนาดบอเกินกวา  100  ตารางวา  แตไมเกิน  400  ตารางวา 500

                 -  ขนาดบอเกินกวา  ๔๐๐  ตารางวา  แตไมเกิน  800  ตารางวา 700

                 -  ขนาดบอเกินกวา  8๐๐  ตารางวา  แตไมเกิน  1,600  ตารางวา 1,000

                 -  ขนาดบอเกินกวา  1,6๐๐  ตารางวาขึ้นไป 1,200

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลลําพญา

เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ .ศ.  ๒๕๕๙

ลําดับที่ ประเภทการคา หมายเหตุ
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คาธรรมเนียม

(บาท)

          ค.  การเลี้ยงสัตวเลื้อยคลาน เชน จระเข เตา งู ตะพาบน้ํา หรือสัตวเลื้อยคลานอื่น ๆ

      - จํานวนตั้งแต  5  ตัว  แตไมเกิน  20  ตัว 100

      - จํานวนเกินกวา  20  ตัว  แตไมเกิน  50  ตัว 200

      - จํานวนเกินกวา  50  ตัวขึ้นไป 500

          ง.  การเลี้ยงสัตวปก  เชน  นก นกกระทา เปด  ไก  หาน  เปนตน

               -  การเลี้ยงเปด  ไก  หาน  จํานวน  100  ตัว  แตไมเกิน  ๒๐๐  ตัว 200

               -  การเลี้ยงเปด  ไก  หาน  จํานวน  ๒00  ตัวขึ้นไป 500

               -  การเลี้ยงนก  นกกระทา จํานวน  ๓๐๐  ตัว  แตไมเกิน  ๕,๐๐๐ ตัว 300

               -  การเลี้ยงนก  นกกระทา จํานวน  ๕,๐๐๑  ตัว  แตไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  ตัว 500

               -  การเลี้ยงนก  นกกระทา จํานวน  ๑๐,๐๐๐  ตัวขึ้นไป 1,000

          จ.  การเลี้ยงแมลง  แมงดานา  ตั๊กแตน  ผึ้งรัง  ผีเสื้อไหม  จิ้งหรีดหรือแมลง อื่น ๆ

     -  จํานวนตั้งแต  5 ตัว  แตไมเกิน  2,000  ตัว  100

     -  จํานวนเกินกวา  2,000  แตไมเกิน  5,000  ตัว 200

     -  จํานวนเกินกวา  5,000  ตัวขึ้นไป 300

          ฉ.  การเลี้ยงสัตวเพื่อรีดเอานม

     -  จํานวนเกินกวา  5  ตัว  แตไมเกิน  20  ตัว 100

     -  จํานวนเกินกวา  20  ตัว แตไมเกิน  40  ตัว 200

     -  จํานวนเกินกวา  40  ตัวขึ้นไป 400

1.2 การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน 1,000

เพื่อใหประชาชนเขาชม  หรือเพื่อประโยชนของกิจการนั้น  ทั้งนี้ ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดู

หรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม

         2.  กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑสัตว

2.1 การฆา  หรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  เรขาย  หรือขายในตลาด

ก.   โดยไมใชเครื่องจักร 1,000

ข.   โดยใชเครื่องจักร 2,000

2.๒ การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว 2,000

๒.3 การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 2,000

๒.4 การเคี่ยวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว 1,000

2.5 การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก เขา หนัง ขนสัตว

หรือสวนอื่น ๆ ของสัตวดวยการตม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ ซึ่งมิใชเพื่อเปนอาหาร

ก.   โดยไมใชเครื่องจักร 500

ข.   โดยใชเครื่องจักร 3,000

๒.๖ การผลิต โม ปน บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืชหรือสวนหนึ่ง

สวนใดของสัตวหรือพืชเพื่อเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว

          ก.  พื้นที่ต่ํากวา  ๒๐๐  ตารางเมตร 500

          ข.  พื้นที่ตั้งแต  ๒๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 1,000

๒.๗ การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือลางครั่ง 2,000
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3. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร

การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน

๓.1 การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  เตาเจี้ยว  ซีอิ๊ว  น้ําจิ้ม

หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ

          ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 200

          ข.  โดยใชเครื่องจักร 1,000

๓.๒ การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุอาหารหมัก  ดอง  จากสัตว  ไดแก  ปลารา  ปลาเจา

กุงเจา  ปลาสม  ปลาจอม  แหนม  หม่ํา  ไสกรอก  กะป  น้ําปลา  หอยดอง  น้ําเคย  น้ําบูดู

ไตปลา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน

         ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 200

         ข.  โดยใชเครื่องจักร 1,000

๓.๓ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง แชอิ่ม จากผัก ผลไม หรือพืชอยางอื่น

         ก.  โดยไมใชเครื่องจักร   200

         ข.  โดยใชเครื่องจักร      1,000

๓.๔ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก บด นึ่ง ตม ตุน 

เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปง ยาง เผา หรือวิธีอื่นใด

         ก.  โดยไมใชเครื่องจักร   200

         ข.  โดยใชเครื่องจักร      1,000

๓.๕ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุลูกชิ้น

          ก.  กําลังตั้งแต  5  แรงมาลงมา 600

          ข.  กําลังตั้งแต  5  แรงมาขึ้นไป 1,200

๓.๖ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ  เสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู วุนเสน 

เกี้ยมอี๋ เนื้อสัตวเทียม หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน

         ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 600

         ข.  โดยใชเครื่องจักร 2,400

๓.๗ การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี พาสตา หรือผลิตภัณฑอื่น ๆที่คลายคลึงกัน

          ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 1,000

          ข.  โดยใชเครื่องจักร 5,000

๓.๘ การผลิต ขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ ขนมอบอื่น ๆ

          ก.  โดยใชเครื่องจักรต่ํากวา  5  แรงมาลงมา 500

          ข.  โดยใชเครื่องจักรตั้งแต  5  แรงมา  แตไมถึง  500  แรงมา 1,500

          ค.  โดยใชเครื่องจักรตั้งแต  500  แรงมาขึ้นไป 3,000

๓.๙ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ํานม หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว 2,400

๓.๑๐ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑเนย ผลิตภัณฑเนยเทียม 2,000

และผลิตภัณฑเนยผสม

๓.๑๑ การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน

          ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 1,000

          ข.  โดยใชเครื่องจักร 2,000

๓.๑๒ การคั่ว สะสม หรือแบงบรรจุกาแฟ

          ก.  การคั่วกาแฟเพื่อขายปลีก 200

          ข.  การคั่วกาแฟเพื่อขายสง 2,000
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๓.๑๓ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ใบชาแหง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ

          ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 350
          ข.  โดยใชเครื่องจักร 1,200

๓.๑๔ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร ไวน น้ําสมสายชู 
ขาวหมาก  น้ําตาลเมา
          ก. เอทิลแอลกอฮอล  สุรา เบียร ไวน 5,000
          ข. น้ําสมสายชู 1,000
          ค. ขาวหมาก  น้ําตาลเมา 500

๓.๑๕ การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ
          ก.  การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค 1,000
          ข.  การผลิตน้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ ตูละ 100

๓.๑๖ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ หรือขนสงน้ําแข็ง
          ก.  เครื่องทําน้ําแข็งไมถึง  5  แรงมา 350
          ข.  เครื่องทําน้ําแข็งตั้งแต  5  แรงมา  แตไมถึง  20  แรงมา 2,000

          ค.  เครื่องทําน้ําแข็งตั้งแต  20  แรงมาขึ้นไป 3,000
๓.๑๗ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจากพืชผัก ผลไม เครื่องดื่ม

ชนิดตาง ๆ บรรจุกระปอง ขวดหรือภาชนะอื่นใด
         -  โดยไมใชเครื่องจักร 100
         -  โดยใชเครื่องจักร 2,400

๓.๑๘ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
          ก.  โดยใชเครื่องจักรต่ํากวา  500  แรงมาลงมา 2,000
          ข.  โดยใชเครื่องจักรตั้งแต  500  แรงมาขึ้นไป 4,000
          ค.  โดยไมใชเครื่องจักร 200

๓.๑๙ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแตงอาหาร
          -  พื้นที่ต่ํากวา  ๕๐  ตารางเมตร 600
          -  พื้นที่ตั้งแต  ๕๐  ตารางเมตรขึ้นไป 900

๓.๒๐ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําตาล น้ําเชื่อม
          ก.  การผลิตจากมะพราว  ตาล 100
          ข.  ผลิตมาจากสิ่งอื่น ๆ 1,200

๓.๒๑ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุแบะแซ 4,000
๓.๒๒ การแกะ ตัดแตง ลางสัตวน้ํา ที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น 500
๓.๒๓ การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 2,000
๓.๒๔ การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร

          ก.  กําลังเครื่องจักร  ๕ - ๑๐  แรงมา 1,000
          ข.  กําลังเครื่องจักร  ๑๐  แรงมาขึ้นไป 2,000
         4.  กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  
ผลิตภัณฑทําความสะอาด

๔.๑ การผลิต โม บด ผสม หรือบรรจุยา
          ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 200
          ข.  โดยใชเครื่องจักร 1,000

4.2 การผลิต บรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอาง รวมทั้งสบูที่ใชกับรางกาย
         ก.  โดยใชเครื่องจักรไมเกิน  5  แรงมา 1,000
         ข.  โดยใชเครื่องจักรตั้งแต  5  แรงมาขึ้นไป 2,000
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4.3 การผลิต บรรจุสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี 4,000
4.4 การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป

          ก.  โดยใชเครื่องจักร ไมเกิน  200  แรงมา 4,000
          ข.  โดยใชเครื่องจักรตั้งแต  ๒๐๐  แรงมาขึ้นไป 5,000

4.5 การผลิตผงซักฟอก สบู น้ํายาทําความสะอาด หรือผลิตภัณฑทําความสะอาดตาง ๆ
         ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 100
         ข.  โดยใชเครื่องจักร 3,000
         5.  กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร

๕.๑ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช 2,000

๕.๒ การลาง อบ รม หรือสะสมยางดิบ 1,000
๕.๓ การผลิต หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู แปงจากพืช หรือแปงอื่น ๆ 2,000

ในทํานองเดียวกัน
๕.๔ การสีขาว นวดขาวดวยเครื่องจักร หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ ก็ตาม

          ก.  การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักร
               -  ใชเครื่องจักรของชุมชน ๓๐๐
               -  ใชเครื่องจักรไมเกิน  ๒๕  แรงมา 500
               -  ใชเครื่องจักรตั้งแต  ๒๕  แรงมาขึ้นไป 3,000
          ข.  การแบงบรรจุขาว
               -  โดยไมใชเครื่องจักร 300
               -  โดยใชเครื่องจักร 1,000

๕.๕ การผลิตยาสูบ
          ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 100
          ข.  โดยใชเครื่องจักร 1,200

๕.๖ การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช
         ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 500
         ข.  โดยใชเครื่องจักร 2,000

๕.๗ การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย
         ก.  การสะสมปุยพื้นที่นอยกวา  50  ตารางเมตร 600
         ข.  การสะสมปุยเนื้อที่  50 - 100  ตารางเมตร 900
         ค.  การสะสมปุยเนื้อที่เกินกวา  100  ตารางเมตร 1,200
         ง.  การทําปุยโดยใชเครื่องจักร 2,000
         จ.  การทําปุยโดยวิธีการกองหมักซึ่งมีการใชเครื่องจักรบางบางสวน 1,000

             หรือไมใชเครื่องจักร
๕.๘ การผลิตเสนใยจากพืช

         ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 300
         ข.  โดยใชเครื่องจักร 500

๕.๙ การตาก  สะสม  ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  ขาวโพด
          ก.  การตาก  สะสมมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  ขาวโพด
               -  พื้นที่ไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 500
               -  พื้นที่ตั้งแต  ๒๐๐ - ๕๐๐ ตารางเมตร 1,000
               -  พื้นที่  ๕๐๐ - ๑,๐๐๐ ตารางเมตร 2,000
               -  พื้นที่  ๑,๐๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 3,000
          ข.  การขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  ขาวโพด 500
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         6.  กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร

๖.๑ การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ หรือเครื่องใชตาง ๆ ดวยโลหะหรือแร

          ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 500

          ข.  โดยใชเครื่องจักร 2,000

๖.๒ การถลุงแร การหลอม หรือหลอโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๖.๑ 1,500

๖.๓ การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักรหรือกาซ 1,000

หรือไฟฟา ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๖.๑

๖.๔ การเคลือบ ชุบโลหะดวยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอื่นใด 2,000

ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๖.๑

๖.๕ การขัด ลางโลหะดวยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๖.๑

          ก.  โดยใชเครื่องจักรไมเกิน ๕  แรงมา 500

          ข.  โดยใชเครื่องจักรเกิน ๕ แรงมา 1,000

๖.๖ การทําเหมืองแร สะสม แยก คัดเลือก หรือลางแร

          ก. การสะสมแร 600

          ข. การแยก คัดเลือกหรือลางแร 2,000

         7.  กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล

๗.1 การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต

         ก.  การตอ  ประกอบหรือซอมเครื่องจักร  เครื่องยนต 1,000

         ข.  การตอ  ประกอบหรือซอมเรือยนต  เรือกล 2,000

๗.๒ การผลิตยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล 5,000

๗.๓ การซอม การปรับแตงเครื่องยนต เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศ 

หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล

         ก.  สถานประกอบการ  พื้นที่ไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 500

         ข.  สถานประกอบการ  พื้นที่ตั้งแต  ๒๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 1,000

๗.๔ การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไวบริการหรือจําหนาย 8,000

และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนตเครื่องจักรหรือเครื่องกล 

ดังกลาวดวย

๗.๕ การลาง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต 1,000

๗.๖ การผลิต สะสม จําหนาย ซอม หรืออัดแบตเตอรี่

          ก.  การผลิต  การสะสม  และจําหนายแบตเตอรี่ 2,500

          ข.  การซอมและการอัดแบตเตอรรี่ 500

๗.๗ การจําหนาย ซอม ปะ เชื่อมยางยานยนต หรือตั้งศูนยถวงลอ

          ก.  รถจักรยาน  รถสามลอ 100

          ข.  รถจักรยานยนต  รถสามลอเครื่อง 350

          ค.  รถยนต  1,000

          ง.  ประกอบกิจการตั้งศูนยถวงลอ 4,000

๗.๘ การผลิต ซอม ประกอบ หรืออัดผาเบรก ผาคลัตช 1,000

๗.๙ การสะสม การซอมเครื่องกล เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต 500

เครื่องจักร หรือเครื่องกลเกา
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         8.  กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ

๘.1 การผลิตไมขีดไฟ 2,000

๘.2 การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดรอง ทําคิ้ว หรือตัดไมดวยเครื่องจักร

         ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 500

         ข.  โดยใชเครื่องจักร

              - กําลังไมเกิน  5  แรงมาลงมา 1,000

              - กําลังตั้งแต  5  แรงมาขึ้นไป 2,000

๘.3 การผลิต พน ทาสารเคลือบเงา หรือสีแตงสําเร็จสิ่งของเครื่องใชผลิตภัณฑจากไม

หวาย ชานออย

          ก.  พื้นที่ต่ํากวา  ๑๐๐  ตารางเมตร 500

          ข.  พื้นที่ตั้งแต  ๑๐๐ - ๒๐๐  ตารางเมตร 800

          ค.  พื้นที่ตั้งแต  ๒๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 1,000

๘.4 การอบไม 4,000

๘.5 การผลิต สะสม แบงบรรจุธูป 300

๘.6 การผลิตสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ

          ก.  โดยใชเครื่องจักรไมเกิน ๕  แรงมา 1,000

          ข.  โดยใชเครื่องจักรเกิน ๕  แรงมา 2,000

๘.7 การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ

          ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 500

          ข.  โดยใชเครื่องจักร 5,000

๘.8 การเผาถาน หรือสะสมถาน

          ก.  พื้นที่ไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 200

          ข.  พื้นที่ตั้งแต  ๒๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 500

         9.  กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ

9.1 การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล 500

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล

9.2 การประกอบกิจการอาบ อบ นวด 4,000
9.3 การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๙.๑ 500

หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล

9.4 การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแตเปนการใหบริการ 1,000

ที่ไดรับใบอนุญาตใน ๙.๑ หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล

9.5 การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใชโรงแรมที่จัดไวเพื่อใหบริการพักชั่วคราว

สําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน

          ก.  มีหองพักไมเกิน  ๒๐  หอง 1,000

          ข.  มีหองพักตั้งแต  ๒๑ - ๕๐  หอง 3,000

          ค.  มีหองพักตั้งแต  ๕๑  หองขึ้นไป 5,000

9.6 การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หรือหองแบงเชาหรือกิจการอื่น

ในทํานองเดียวกัน

          ก.  กรณีนับเปนหอง

               -  มีหองพักตั้งแต  ๑ - ๕  หอง 500

               -  มีหองพักตั้งแต  ๖ - ๑๐  หอง 800

               -  มีหองพักตั้งแต  ๑๑ - ๒๐  หอง 1,000
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               -  มีหองพักตั้งแต  ๒๑ - ๓๐  หอง 3,000

               -  มีหองพักตั้งแต  ๓๑  หองขึ้นไป 5,000

          ข.  กรณีเปนหลัง  คิดหลังละตามพื้นที่  ดังนี้

               -  พื้นที่ไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 1,500

               -  พื้นที่ตั้งแต  ๑๐๐ - ๔๐๐  ตารางเมตร 2,000

               -  พื้นที่ตั้งแต  ๔๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 5,000

๙.๗ การประกอบกิจการโรงมหรสพ 2,000

๙.๘ การจัดใหมีมหรสพ การแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ หรือตูเพลง 2,000

หรือการแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน

๙.๙ การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน เวนแตเปน 1,200

การใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๙ (๑)

๙.๑๐ การประกอบกิจการการเลนสเกต หรือโรลเลอรเบลด หรือการเลนอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน 2,000

๙.๑๑ การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแตงผม เวนแตกิจการที่อยูในบังคับตามกฎหมาย 200

วาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

๙.๑๒ การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย 1,000

๙.๑๓ การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก 1,000

๙.๑๔ การประกอบกิจการสวนสนุก โบวลิ่ง หรือตูเกม

          ก.  สวนสนุก  โบวลิ่ง 2,000

          ข.  ตูเกม  หรือเครื่องเลนเกม  เครื่องละ 200

๙.๑๕ การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร เชน  รานอินเทอรเน็ต 

          ก.  ไมเกิน  ๑๐  เครื่อง 1,000

          ข.  ตั้งแต  ๑๐  เครื่องขึ้นไป 3,000

๙.๑๖ การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟ 10,000

๙.๑๗ การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข วิทยาศาสตร 2,000

หรือสิ่งแวดลอม

๙.๑๘ การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย

          ก.  การสักผิวหนัง 1,000

          ข.  การเจาะสวนตาง ๆ ของรางกาย 500

๙.๑๙ การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บานของผูรับบริการ 500

๙.๒๐ การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ 500

๙.๒๑ การประกอบกิจการใหบริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตวชั่วคราว 500

         10.  กิจการที่เกี่ยวของกับสิ่งทอ

๑๐.๑ การปนดาย กรอดาย ทอผาดวยเครื่องจักร หรือทอผาดวยกี่กระตุก 3,000

๑๐.๒ การสะสมปอ ปาน ฝาย นุน หรือใยสังเคราะห 1,200

๑๐.๓ การปนฝาย นุน ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร 3,000

๑๐.๔ การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร 2,000

๑๐.๕ การเย็บ ปกผา หรือสิ่งทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร

          ก.  เครื่องจักรจํานวน  ๕ - ๑๐  เครื่อง 500

          ข.  เครื่องจักรจํานวน  ๑๑ - ๒๐  เครื่อง 1,000

          ค.  เครื่องจักร  ๒๑  เครื่องขึ้นไป 2,000

๑๐.๖ การพิมพผา และสิ่งทออื่น ๆ 3,000
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๑๐.๗ การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 1,000

๑๐.๘ การยอม ฟอก กัดสีผาหรือสิ่งทออื่น ๆ

          ก.  โดยใชเครื่องจักรกําลังไมเกิน ๑๐๐  แรงมา 2,000

          ข.  โดยใชเครื่องจักรกําลังตั้งแต ๑๐๐ -  ๕๐๐  แรงมา 4,000

          ค.  โดยใชเครื่องจักรกําลังตั้งแต  ๕๐๐  แรงมาขึ้นไป 5,000

         11.  กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนตหรือวัตถุที่คลายคลึง

๑๑.๑ การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา

          ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 400

          ข.  โดยใชเครื่องจักร 3,000

๑๑.๒ การระเบิด โม บด หรือยอยหิน ดวยเครื่องจักร 2,000

๑๑.๓ การผลิตสิ่งของ เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ดวยซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง

          ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 1,000

          ข.  โดยใชเครื่องจักร 3,000

๑๑.๔ การสะสม ผสมซีเมนต หิน ดิน ทราย วัสดุกอสราง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด โม บด หรือยอย 

ดวยเครื่องจักร ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๑๑.๒

           ก.  การผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย

               -  น้ําหนักนอยกวา  ๑,๐๐๐  กิโลกรัม 500

               -  น้ําหนักตั้งแต  ๑,๐๐๐ - ๕,๐๐๐  กิโลกรัม 1,000

               -  น้ําหนักเกิน ๕,๐๐๐  กิโลกรัม 2,000

           ข.  การขุด ตัก ดูด โม บด หรือยอย หิน ดิน ทรายดวยเครื่องจักร 3,000

๑๑.๕ การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คลายคลึง

          ก.  ไมเกิน  ๕  เครื่อง 1,000

          ข.  จํานวน  ๖ - ๑๕ เครื่อง 1,500

          ค.  ตั้งแต  ๑๕  เครื่องขึ้นไป 2,000

๑๑.๖ การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐหินเปนสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑตาง ๆ

          ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 500

          ข.  โดยใชเครื่องจักร  ตั้งแต ๕  แรงมาลงมา 1,000

          ค.  โดยใชเครื่องจักร  ตั้งแต ๕  แรงมาขึ้นไป 2,000

๑๑.๗ การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน 3,000

๑๑.๘ การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม เชน ผาเบรก ผาคลัตช 2,000

๑๑.๙ การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 1,000

๑๑.๑๐ การผลิตกระดาษทราย หรือผาทราย 2,000

๑๑.๑๑ การผลิตใยแกว หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 2,000

๑๑.๑๒ การลาง การขัดดวยการพนทรายลงบนพื้นผิวกระจก แกว หิน หรือวัตถุอื่นใด 1,000

ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๖.๕

         12.  กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี

๑๒.๑ การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกรด ดาง สารออกซิไดซ หรือสารตัวทําละลาย 3,000

๑๒.๒ การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกาซ 3,000

๑๒.๓ การผลิต สะสม กลั่น หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม

          ก. จํานวนนอยกวา  ๑๐๐  ลิตร 300

          ข. จํานวนตั้งแต ๑๐๐ - ๑,๐๐๐ ลิตรขึ้นไป 1,000

          ค. จํานวนตั้งแต ๑,๐๐๐ ลิตรขึ้นไป 3,000

ลําดับที่ ประเภทการคา หมายเหตุ
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คาธรรมเนียม

(บาท)

๑๒.๔ การผลิต สะสม หรือขนสงถานหิน หรือถานโคก

          ก.  น้ําหนัก ๑ - ๒  ตัน 600

          ข.  น้ําหนักตั้งแต ๓ ตันขึ้นไป 1,200

๑๒.๕ การพนสี ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๗.๑ 3,000

๑๒.๖ การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท 1,000

หรือวัตถุที่คลายคลึง

๑๒.๗ การโม สะสม หรือบดชัน 2,000

๑๒.๘ การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 3,000

๑๒.๙ การผลิต ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร

          ก.  ฟลมรูปถาย 1,000

          ข.  ฟลมภาพยนตร 2,000

๑๒.๑๐ การเคลือบ ชุบวัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง 1,000

๑๒.๑๑ การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง 2,000

๑๒.๑๒ การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 1,200

๑๒.๑๓ การผลิตน้ําแข็งแหง 5,000

๑๒.๑๔ การผลิต สะสม ขนสงดอกไมเพลิงหรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 1,000

๑๒.๑๗ การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว

          ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 1,000

          ข.  โดยใชเครื่องจักร 4,000

         13.  กิจการอื่น ๆ

๑๓.๑ การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร

          ก.  กําลังเครื่องจักรตั้งแต ๕  แรงมาลงมา 1,000

          ข.  กําลังเครื่องจักรตั้งแต ๕  แรงมาขึ้นไป 1,500

๑๓.๒ การผลิต ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกสหรืออุปกรณไฟฟา 700

๑๓.๓ การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คลายคลึง 2,000

๑๓.๔ การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือถายเอกสาร 1,000

๑๓.๕ การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช 2,000

๑๓.๖ การประกอบกิจการโกดังสินคา 5,000

๑๓.๗ การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลวเพื่อนําไปใชใหมหรือแปรสภาพ 1,000

เปนผลิตภัณฑใหม

๑๓.๘ การพิมพ เขียน พนสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชสิ่งทอ 1,000

๑๓.๙ การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา 2,000

๑๓.๑๐ การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร 1,000

๑๓.๑๑ การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง หรือสัตวพาหะนําโรค 1,000

๑๓.๑๒ การผลิตสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑจากยาง 1,000

๑๓.๑๓ การผลิต สะสม หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล 500

ลําดับที่ ประเภทการคา หมายเหตุ



         
  แบบ  อภ.1 

คําขอรับ 
ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 
 

 เขียนท่ี.................................................................. 

วัน..................เดือน......................................พ.ศ. ............... 
 

ขาพเจา   บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล  ชื่อ ................................................................ อายุ...................ป  
สัญชาติ ...................... เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี              

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

ตําบล/แขวง............................................อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด.................................................... 

โทรศัพท................................................. 

 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพตอเจาพนักงานทองถ่ิน  ดังตอไปนี้ 

1. ชื่อสถานท่ีประกอบกิจการวา......................................................................................................................... 

2. สถานท่ีตั้ง  เลขท่ี................  หมูท่ี...............ตรอก/ซอย...................................ถนน..................................... 

ตําบล/แขวง..............................อําเภอ/เขต................................จังหวัด..............................โทรศัพท................................ 

3. พ้ืนท่ีประกอบการ...................... ตารางเมตร  กําลังเครื่องจักร.................แรงมา จํานวนคนงาน............คน 

พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตางๆ มาดวย  ดังนี้ 

(1)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

(2)  สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาต 

(3)  ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมการประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

(4)  .............................................................................................................. 

 

แผนท่ีตั้งโดยสังเขป 

 

 

 

 

 

 

 

  

ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

    ลงชื่อ..............................................................ผูขอรับใบอนุญาต 

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

 



 
แบบ อภ.2 

 
 
 
 
 
 
 

 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 
 

เลมที่            เลขที่        ป     
 
  อนุญาตให บุคคลธรรมดา นิติบคุคล  ชื่อ                                  อายุ             ป  
สัญชาติ         เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี                                             อยูบาน / สํานักงาน 
เลขที ่   ตรอก/ซอย      ถนน     
หมูที ่                  ตําบล/แขวง                      อําเภอ/เขต                    
จังหวดั                 โทรศัพท             โทรสาร                
 
  ขอ  1  ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภท                                  
ลําดับที ่   คาธรรมเนียม                 บาท  ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี                         
เลขที ่        ลงวนัท่ี                   เดือน                   พ.ศ.               
โดยใชชื่อสถานประกอบการวา                             พ้ืนที่ประกอบการ                ตารางเมตร 
กําลังเครื่องจักร    แรงมา   จํานวนคนงาน     คน  ตั้งอยู  ณ  เลขที ่   
หมูที ่    ตรอก/ซอย    ถนน   ตําบล                             
อําเภอ                   จังหวัด                               โทรศัพท                                                      
โทรสาร              
  ขอ  2  ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเฉพาะ  ดังตอไปนี้ 
   (1)            
                   
   (2)            
 
 
  ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันที่    เดือน                       พ.ศ.    
 
     ออกให  ณ  วันที่    เดือน                   พ.ศ.    
 
 

  (ลายมือชื่อ) 
     (                              ) 
                    เจาพนักงานทองถิ่น 
 



แบบ  อภ.3 
 

คําขอตออายุ 
ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสขุภาพ 

 
 

เขียนที่.................................................... 
 

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

ขาพเจา   บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล  ชื่อ .......................................................... อายุ................ป  
สัญชาติ ...................... เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี              

อยูบานเลขที่...............หมูที่.................ตรอก/ซอย.....................................ถนน..................................................... 

ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต.............................จังหวัด.........................โทรศัพท.............................. 

 

 ขอย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตอเจาพนักงานทองถิ่น  ดังตอไปนี้ 

1. ชื่อสถานที่ประกอบกิจการวา....................................................................................................... 

2. สถานทีต่ั้ง  เลขท่ี................  หมูที่...............ตรอก/ซอย...................................ถนน................. 

ตําบล/แขวง........................อําเภอ/เขต.....................จังหวดั....................................โทรศัพท...................... 

3. พ้ืนที่ประกอบการ.......... ตารางเมตร  กําลังเครื่องจักร................แรงมา จํานวนคนงาน...............คน 

 พรอมคําขอน้ี  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตางๆ มาดวย ดังน้ี 

 (1)  สําเนาใบอนญุาตเดมิ 

(2)  สําเนาบตัรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรฐัวิสาหกิจ 

(3)  สําเนาทะเบียนบานของผูขอรบัใบอนญุาต 

(4)  ใบเสร็จรบัเงนิคาธรรมเนียมการประกอบกิจการท่ีเปนอนัตรายตอสุขภาพ 

 (5)  ............................................................................................................. 

 

 ขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

       ลงชื่อ..........................................................ผูขอตอใบอนุญาต 

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



แบบ  อภ.4 
 

คําขอรับใบแทน 
ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสขุภาพ 

 
 

เขียนท่ี.................................................... 
 

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

ขาพเจา   บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล  ชื่อ ........................................................ อายุ...................ป  
สัญชาติ ...................... เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี              

อยูบานเลขที่....................หมูที่.................ตรอก/ซอย..........................................ถนน........................................ 

ตําบล/แขวง...........................อําเภอ/เขต...................................จังหวดั................................โทรศัพท............ 

 

 ขอย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพตอเจาพนักงานทองถิ่น    
เนื่องจาก      สูญหาย   ถูกทําลาย     ชํารุดในสาระสําคัญ  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ชื่อสถานที่ประกอบกิจการวา.............................................................................................................. 

2. สถานทีต่ั้ง  เลขท่ี................. หมูที่...............ตรอก/ซอย................................ถนน.............................. 

ตําบล/แขวง........................อําเภอ/เขต...............................จังหวัด..............................โทรศัพท................... 

3.  พ้ืนทีป่ระกอบการ.......... ตารางเมตร  กําลังเครือ่งจักร..............แรงมา จํานวนคนงาน................คน 

พรอมคําขอน้ี  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวย ดังน้ี 

   1.  สําเนาบนัทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาท่ี (กรณีสูญหาย) 

   2.  ใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู (กรณีถูกทําลายหรือชํารุด) 

  3.  สําเนาบตัรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/รฐัวิสาหกิจ 

   4.  สําเนาทะเบียนบาน 

   5.  .................................................................... 

 

 ขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

 

     ลงชื่อ .......................................................... ผูขอรับใบแทนใบอนญุาต 

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



แบบ  อภ.5 
คําขออนุญาตการตาง ๆ 

เก่ียวกับการประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
 
 

เขียนที่........................................................ 
 

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

ขาพเจา   บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล  ชื่อ ..................................................... อายุ...................ป  
สัญชาติ ...................... เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี              

อยูบานเลขที่.............หมูที.่................ตรอก/ซอย...............................................ถนน............................................ 

ตําบล/แขวง...................อําเภอ/เขต...............................จังหวดั...................................โทรศัพท........................... 

1. ชื่อสถานท่ีประกอบกิจการวา............................................................................................................ 

2. สถานทีต่ั้ง  เลขท่ี................  หมูที่...............ตรอก/ซอย...................................ถนน.......................... 

ตําบล/แขวง....................อําเภอ/เขต...............................จังหวดั..................................โทรศัพท........................ 

3.  พ้ืนที่ประกอบการ................ ตารางเมตร  กําลังเครื่องจักร..............แรงมา จํานวนคนงาน..........คน 

 

 ขอย่ืนคาํขอตอเจาพนักงานทองถิน่  ดวยขาพเจามีความประสงค .......................................................... 

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