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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลมหาชัย 
เรื่อง   กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ     

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลมหาชัย  วาดวยกิจการที่เปนอันตราย 

ตอสุขภาพ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)   

พ.ศ.  ๒๕๕๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  มาตรา  ๖๕   

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลมหาชัยโดยความเห็นชอบ 

ของสภาองคการบริหารสวนตําบลมหาชัยและนายอําเภอปลาปาก  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลมหาชัย  เรื่อง  กิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลมหาชัยตั้งแตเมื่อไดประกาศไว 

โดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลมหาชัยแลวสามสิบวัน 

บรรดาขอบัญญัติ  ขอบังคับ  กฎ  ระเบียบประกาศหรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลว 

ในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๓ ในขอบัญญัตินี้ 

  “สถานประกอบกิจการ”  หมายความวา  สถานท่ีที่ใชในการประกอบกิจการท่ีเปนอันตราย   

ตอสุขภาพตามบทนิยามขอบเขตและความหมายของกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ทายขอบัญญัตินี้ 

  “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งรับผิดชอบ 

ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

  “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

  “การคา”  หมายความวา  การประกอบธุรกิจ  การพาณิชย  การอุตสาหกรรม  การเกษตร   

การผลิต  หรือใหบริการใด ๆ  เพ่ือหาประโยชนอันมีมูลคา 
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  “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย

ของสาธารณชน 

  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลมหาชัย 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “ผูซึ่ งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  ขาราชการ   

หรือพนักงานทองถิ่นซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือใหปฏิบัติการตามมาตรา  ๔๔   

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๔ ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้  เปนกิจการท่ีตองมีการควบคุมภายในเขต 

องคการบริหารสวนตําบลมหาชัย   

  (๑) กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

   (๑.๑)  การเล้ียงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเล้ือยคลานหรือแมลง 

   (๑.๒)  การเล้ียงสัตวเพ่ือรีดเอาน้ํานม 

   (๑.๓)  การประกอบกิจการเล้ียงสัตว  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจ  อื่นใดอันมีลักษณะ

ทํานองเดียวกัน  เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ทั้งนี้  จะมีการเรียกเก็บคาดู  

หรือคาบริการไมวาทางตรง  หรือทางออม  หรือไมก็ตาม 
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  (๒) กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

   (๒.๑)  การฆาสัตว  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด   

และการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๒.๒)  การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ขนสัตวที่ยังมิไดฟอก 

   (๒.๓)  การสะสมเขาสัตว  ขนสัตว  กระดูกสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

   (๒.๔)  การเคี่ยวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว 

   (๒.๕)  การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอยเปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวน 

ในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขายและการขายในตลาด 

   (๒.๖)  การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว  

เขาสัตว  หนังสัตว  ขนสัตว  หรือสวนอื่น ๆ  ของสัตว 

   (๒.๗)  การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม   

หรือการกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตว 

   (๒.๘)  การสะสมหรือการลางครั่ง 

  (๓) กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 

   (๓.๑)  การผลิตเนย  เนยเทียม 

   (๓.๒)  การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  

เตาเจ้ียว  ซีอิ๊ว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๓)  การผลิต  การหมักการสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ยกเวนการผลิต   

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๔)  การตากเนื้อสัตว  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเคี่ยวมันกุง  ยกเวนการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๕)  การนึ่ง  การตม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว  

พืช  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน   

   (๓.๖)  การเคี่ยวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง  ยกเวน 

ในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
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   (๓.๗)  การผลิตเสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋ 

   (๓.๘)  การผลิตแบะแซ 

   (๓.๙)  การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

   (๓.๑๐)  การประกอบกิจการการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ 

   (๓.๑๑)  การแกะ  การลางสัตวน้ําที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  ยกเวนการผลิต   

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๑๒)  การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ   

บรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๑๓)  การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล 

   (๓.๑๔)  การผลิต  ผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว 

   (๓.๑๕)  การผลิต  การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู 

   (๓.๑๖)  การคั่วกาแฟ 

   (๓.๑๗)  การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 

   (๓.๑๘)  การผลิตผงชูรส 

   (๓.๑๙)  การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค 

   (๓.๒๐)  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอื่น  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภค 

ในครัวเรือน 

   (๓.๒๑)  การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 

   (๓.๒๒)  การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๒๓)  การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

   (๓.๒๔)  การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 

   (๓.๒๕)  การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานที่ จําหนายอาหาร   

และเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๒๖)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต  ๕  แรงมาขึ้นไป 
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  (๔) กิจการที่เกีย่วกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑชําระลาง 

   (๔.๑)  การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 

   (๔.๒)  การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอางตาง ๆ 

   (๔.๓)  การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

   (๔.๔)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

   (๔.๕)  การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ 

  (๕) กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

   (๕.๑)  การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 

   (๕.๒)  การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 

   (๕.๓)  การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  หรือแปงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

ดวยเครื่องจักร 

   (๕.๔)  การสีขาวดวยเครื่องจักร 

   (๕.๕)  การผลิตยาสูบ 

   (๕.๖)  การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืชดวยเครื่องจักร 

   (๕.๗)  การผลิตปุย 

   (๕.๘)  การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร 

   (๕.๙)  การสะสม  หรือการขนถายมันสําปะหลัง 

  (๖) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

   (๖.๑)  การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ 

   (๖.๒)  การหลอม  การหลอ  การถลุงแรหรือโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

   (๖.๓)  การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด   

การอัดโลหะดวยเครื่องจักรหรือกาซ  หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

   (๖.๔)  การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล   

หรือโลหะอื่นใด  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

   (๖.๕)  การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือวิธีอื่นใด  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

   (๖.๖)  การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการลางแร 



 หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๘๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๗) กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

   (๗.๑)  การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสารกันสนิม

ยานยนต 

   (๗.๒)  การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตงระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ 

ที่เปนสวนประกอบของยานยนตเครื่องจักรหรือเครื่องกล 

   (๗.๓)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไวบริการ

หรือจําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล

ดังกลาวดวย 

   (๗.๔)  การลาง  การอัดฉีดยานยนต 

   (๗.๕)  การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ 

   (๗.๖)  การปะ  การเชื่อมยาง 

   (๗.๗)  การอัดผาเบรก  ผาคลัตช 

  (๘) กิจการที่เกี่ยวกับไม 

   (๘.๑)  การผลิตไมขีดไฟ 

   (๘.๒)  การเล่ือย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําคิ้ว   

หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร 

   (๘.๓)  การประดิษฐไม  หวายเปนส่ิงของดวยเครื่องจักร  หรือการพนการทาสาร 

เคลือบเงาสี  หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 

   (๘.๔)  การอบไม 

   (๘.๕)  การผลิตธูปดวยเครื่องจักร 

   (๘.๖)  การประดิษฐส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ 

   (๘.๗)  การผลิตกระดาษตาง ๆ 

   (๘.๘)  การเผาถาน  หรือการสะสมถาน 



 หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๘๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๙) กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

   (๙.๑)  การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  ยกเวนการใหบริการในสถานพยาบาล

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๒) การประกอบกิจการ  อาบ  อบ  นวด  ยกเวนกิจการใน  (๙.๑)   

หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๓)  การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  ยกเวนกิจการ 

ใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๔)  การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๕) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หองแบงเชา   

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๖)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

   (๙.๗)  การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ   

รานอาหาร  สถานบริการ  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๘)  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน  

ยกเวนกิจการใน  (๙.๑)   

   (๙.๙)  การจัดใหมีการเลนสเกต  โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ  หรือการเลนอื่น ๆ   

ในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๑๐)  การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ 

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

   (๙.๑๑)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ

ใหอาหารท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ  การบริหารรางกาย  หรือโดยวิธีอื่นใด  เวนแตการใหบริการดังกลาว 

ในสถานพยาบาล  ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๑๒)  การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม  หรือรานเกม 

   (๙.๑๓)  การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือฝกซอมกอลฟ 



 หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๘๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๙.๑๔)  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข   

วิทยาศาสตร  หรือส่ิงแวดลอม 

   (๙.๑๕)  การประกอบกิจการสักผิวหนัง  การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอื่น ๆ   

   (๙.๑๖)  การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กที่บาน 

   (๙.๑๗)  การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บาน 

  (๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

   (๑๐.๑)  การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร  หรือการทอผา 

ดวยกี่กระตุกตั้งแต  ๕  กี่ขึ้นไป 

   (๑๐.๒)  การสะสมปอ  ปาน  ฝายหรือนุน 

   (๑๐.๓)  การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๔)  การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๕)  การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  ๑๐  เครื่องขึ้นไป 

   (๑๐.๖)  การพิมพผา  หรือการพิมพบนส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๗)  การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๘)  การยอม  การกัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ 

  (๑๑) กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๑.๑)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

   (๑๑.๒)  การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร 

   (๑๑.๓)  การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๑.๔)  การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๑.๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจก  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๑.๖)  การเล่ือย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนส่ิงของตาง ๆ   

   (๑๑.๗)  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน 

   (๑๑.๘)  การผลิต  ผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม   

เชน  ผาเบรก  ผาคลัตช  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝาเพดาน  ทอน้ํา  เปนตน 



 หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๘๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๑๑.๙)  การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

   (๑๑.๑๐)  การผลิตกระดาษทราย 

   (๑๑.๑๑)  การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

  (๑๒) กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี 

   (๑๒.๑)  การผลิต  บรรจุ  การสะสม  การขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ   

หรือสารตัวทําละลาย 

   (๑๒.๒)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ 

   (๑๒.๓)  การผลิต  การกล่ันการสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ 

ปโตรเลียมตาง ๆ 

   (๑๒.๔)  การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก 

   (๑๒.๕)  การพนสี  ยกเวนกิจการใน  (๗.๑) 

   (๑๒.๖)  การประดิษฐส่ิงของเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด   

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๒.๗)  การโม  การบดชัน 

   (๑๒.๘)  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 

   (๑๒.๙)  การผลิต  การลางฟลมรูปถายหรือภาพยนตร 

   (๑๒.๑๐) การเคลือบ  การชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท   

หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๒.๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยดเบเกอรไลทหรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๒.๑๒)  การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

   (๑๒.๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแหง 

   (๑๒.๑๔)  การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิงหรอืสารเคมอีันเปนสวนประกอบ

ในการผลิตดอกไมเพลิง 

   (๑๒.๑๕)  การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา 



 หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๘๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๑๒.๑๖)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืช  หรือพาหะนําโรค 

   (๑๒.๑๗)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 

  (๑๓) กิจการอื่น ๆ 

   (๑๓.๑)  การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

   (๑๓.๒)  การผลิต  การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  

อุปกรณไฟฟา 

   (๑๓.๓)  การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๓.๔)  การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือการถายเอกสาร 

   (๑๓.๕)  การสะสมวัตถุหรือส่ิงของที่ชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 

   (๑๓.๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา 

   (๑๓.๗)  การลางขวด  ภาชนะ  หรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลว 

   (๑๓.๘)  การพิมพสีลงบนวัตถุท่ีมิใชส่ิงทอ 

   (๑๓.๙)  การกอสราง 

   (๑๓.๑๐)  กิจการทาเทียบเรือประมงสะพานปลา  หรือแพปลา 

ขอ ๕ สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้ท่ีตั้งอยูในเขตที่กฎหมายวาดวย  

การผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใดท่ีเขาขาย

เปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี 

ขอ ๖ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลมหาชัยเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้  และใหมี 

อํานาจ  ออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

หมวด  ๑ 

สถานทีต่ั้ง  ลักษณะอาคาร  และการสุขาภิบาล 

 

ขอ ๗ สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน  

สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  



 หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๘๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการท่ีไมเขาขายเปนโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้นจะตองมีสถานที่ตั้ง

ตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด  โดยคํานึงถึงลักษณะ

และประเภทของการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้น ๆ  ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ 

อนามัยของประชาชนหรือกอเหตุรําคาญดวย 

ขอ ๘ สถานประกอบกิจการท่ีมีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมที่จะประกอบกิจการท่ีขออนุญาตได 

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  ทั้งนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมาย 

แสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

  (๒)  ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมาย 

วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

  (๓)  ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพท่ีถูกสุขลักษณะ 

เปนประจําทุกวัน 

ขอ ๙ สถานประกอบกิจการท่ีคนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใด

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ท่ีลางตาฉุกเฉิน  ตามความจําเปนและเหมาะสม

กับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวย 

วัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๐ สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

  (๑)  มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย  

รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณท่ีเก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ 

  (๒) ในกรณีที่มีการกําจัดเองตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น 

และตองดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

  (๓)  กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใดท่ีอาจเปนอันตราย

ตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 



 หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๘๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๑๑ สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวท่ีเปนพาหะของโรคติดตอ  

ใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

ขอ ๑๒ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับการประกอบอาหาร  

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงานตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวย 

สถานจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

ขอ ๑๓ สถานประกอบกิจการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัยเปนสัดสวน  

และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

 

หมวด  ๒ 

การอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

 

ขอ ๑๔ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติใหเปนไป 

ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๕ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้ 

  (๑)  มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิง 

อยางนอยหกเดือนตอครั้ง  และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานที่ทางราชการกําหนด 

หรือยอมรับใหแกคนงานไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

  (๒)  กรณีที่มีวัตถุอันตรายตองมีสถานท่ีท่ีปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย 

หรือส่ิงของท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ  ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

 

หมวด  ๓ 

การควบคมุของเสีย  มลพิษหรือส่ิงใด ๆ 

ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ 

 

ขอ ๑๖ สถานประกอบกิจการใดท่ีการประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียงหรือความส่ันสะเทือน   

มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมีหรือวัตถุอันตรายจะตอง 
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ดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปนอันตรายตอสุขภาพของคนงาน 

และผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

 

หมวด  ๔ 

หลักเกณฑ  วธิีการ  และเงือ่นไขการขอและการออกใบอนุญาต 

 

ขอ ๑๗ นับแตวันท่ีขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  หามมิใหผูใดดําเนินกิจการตามประเภทที่ระบุ 

ไวในขอ  ๕  ในลักษณะที่เปนการคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๘ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามประเภทท่ีมีขอบัญญัติกําหนดใหเปนกิจการที่ตอง

มีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะที่เปนการคาจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  บัตรประจําตวัประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

  (๒)  ทะเบียนบาน,  ทะเบียนบานของสถานประกอบการ  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

  (๓)  สําเนาใบอนุญาตกอสรางอาคารของสถานท่ีขออนุญาตประกอบกิจการคา   

(กรณีท่ีกอสรางหลังพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ใชบังคับ) 

  (๔)  สําเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคล  พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  

ของผูแทนนิติบุคคล  (ในกรณีท่ีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล) 

  (๕)  หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  และทะเบียนบานของผูรับรอง 

  (๖)  สําเนาใบเสร็จรับเงินการชําระภาษีโรงเรือนปาย  (ถามี) 

  (๗) เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่ เจาหนาที่เห็นวาสมควรเรียกเพ่ิมเพ่ือประกอบ 

การพิจารณาอนุญาต 

ขอ ๑๙ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ตองดูแลรักษาสถานที่ตามเงื่อนไขที่ไดกําหนดไวในขอบัญญัตินี้ ใหอยูใน 

สภาวะดีอยูเสมอ  และทําความสะอาด  กวาดลางสถานที่ประกอบการคาใหสะอาดทุกวัน 



 หนา   ๒๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๘๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๒)  ตองประกอบกิจการนั้น ๆ  ภายในเขตสถานท่ี  และตามกําหนดวัน  เวลา   

ที่ไดรับอนุญาต 

  (๓)  ตองดูแลรักษาเครื่องมือ  เครื่องใชในการประกอบการทุกอยางใหสะอาดเรียบรอย 

  (๔)  ตองดูแลรักษาสถานที่อยาใหเปนแหลงเพาะพันธุแมลงวัน  ยุง  หรือสัตวนําโรคอื่น ๆ 

  (๕) ถาจะมีการเปล่ียนแปลงแกไข  หรือเ พ่ิมเติมสถานท่ีตองไดรับอนุญาต 

จากเจาพนักงานทองถิ่นกอน 

  (๖)  ตองปฏิบัตกิารทุกอยางเพ่ือใหถูกตองตามสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงาน 

สาธารณสุข  หรือคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

  (๗)  ตองยินยอมใหเจาพนักงานทองถิ่น  หรือเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือผูท่ีไดรับ 

การแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น  เขาตรวจสถานท่ี/สถานประกอบการ  เครื่องมือเครื่องใช   

ตลอดจนวิธีการประกอบการคานั้นไดในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก  หรือในเวลาทําการ   

เพ่ือตรวจสอบหรือควบคุมใหเปนไปตามขอบัญญัติ 

  (๘)  อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลมหาชัยประกาศกําหนด 

ขอ ๒๐ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ีกําหนด

ในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสองใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 
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ขอ  ๒๑  ในการออกใบอนุญาตตามขอ  ๒๐  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะ

ใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติเพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากท่ีกําหนดไวโดยท่ัวไป

ในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ใบอนุญาตตามขอ  ๒๐  ใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานท่ีแหงเดียว 

ขอ  ๒๒  ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ  ๒๓  ใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต  และใหใช 

ไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลมหาชัยเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๑๘  และขอ  ๑๙  โดยอนุโลม 

ขอ  ๒๔  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระเวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาท่ีตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม 

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๒๕  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร   

สวนตําบลมหาชัย 

ขอ  ๒๖  ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 



 หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๘๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๒๗ ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญใหผูไดรับใบอนุญาต   

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาต  นําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๒๘ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทบัญญัตแิหงพระราชบญัญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๙ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตทุี่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนญุาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถกูตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข

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

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต 

ตามขอบัญญัตินี้และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 



 หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๘๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๓๐  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง 

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง  

แลวแตกรณี 

ขอ  ๓๑  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๓๒  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือให 

ปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ 

ขององคการบริหารสวนตําบลมหาชัย  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

หมวด  ๕ 

บทกําหนดโทษ 

ขอ  ๓๓  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ  

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

หมวด  ๖ 

บทเบด็เตล็ด 

ขอ  ๓๔  ผูรับใบอนุญาตประกอบการคาซึ่งเปนท่ีรังเกียจ  หรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ  

กอนวันใชขอบัญญัตินี้ใหผูนั้นประกอบกิจการนั้นตอไปไดเสมือนเปนผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัติแลว  

แตเมื่อใบอนุญาตดังกลาวส้ินอายุ  และผูนั้นยังคงประสงคจะดําเนินกิจการตอไปผูนั้นจะตองมาดําเนินการ

ขอรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้กอนการดําเนินการ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๗  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

มงคล  แสนสุภา 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลมหาชัย 



 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลมหาชัย 

เรื่อง กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕60 
 

ลําดับท่ี กิจการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 
๑ กิจการท่ีเกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

๑.๑ การเลี้ยงสัตวบก สัตวปก สัตวน้ํา สัตวเลื้อยคลาน หรือแมลง 
๑.๑.๑ การเลี้ยงโค กระบือ จํานวน ๕๐ ตัวข้ึนไป 
๑.๑.๒ การเลี้ยงมา   
               (๑) จํานวน ๕ – ๑๐ ตัว 
               (๒) จํานวน ๑๑ ตัวข้ึนไป 
๑.๑.๓ การเลี้ยงสุกร 
               (๑) จํานวน ๕ - ๒๐ ตัว 
               (๒) จํานวน ๒๑ ตัวข้ึนไป 
๑.๑.๔ การเลี้ยง เปด หาน 
               (๑) จํานวน  ๑๐๐ - ๒๐๐ ตัว 
               (๒) จํานวน ๒๐๑ ตัวข้ึนไป 
๑.๑.๕ การเลี้ยงไก 
               (๑) จํานวน ๑๐๐ - ๒๐๐ ตัว 
               (๒) จํานวน ๒๐๑ ตัวข้ึนไป 
๑.๑.๖ ตัวตอ ตัวผึ้ง แมลงท่ีเปนอันตราย 
๑.๑.๗ จระเข จํานวน ๕ ตัวข้ึนไป 

 
 

๒๐๐ 
 

๒๐๐ 
๕๐๐ 

 
๑๐๐ 
๒๐๐ 

 
๑๐๐ 
๒๐๐ 

 
๑๐๐ 
๒๐๐ 
๑๐๐ 
๒๐๐ 

๑.๒ การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอาน้ํานม 
๑.๒.๑ ไมเกิน ๑๐ ตัว 
๑.๒.๒ จํานวน  ๑๑ – ๓๐ ตัว 
๑.๒.๓ จํานวน  ๓๑ ตวัข้ึนไป 

 
๑๐๐ 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑.๓ การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะทํานอง
เดียวกันเพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น ท้ังนี้ จะมีการเรียก
เก็บคาดูหรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

 
๒๐๐ 

๒ กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 
๒.๑ การฆาสัตว ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด 
และการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
๒.๑.๑ ใชเครื่องจักร 
๒.๑.๒ ไมใชเครื่องจักร 

 
 
 

๕๐๐ 
๑๐๐ 

๒.๒ การฟอกหนังสัตวขนสัตว การสะสมหนังสัตว ขนสัตวท่ียังมิไดฟอก ๕๐๐ 
๒.๓ การสะสมเขาสัตว  ขนสัตว  กระดูกสัตวท่ียังมิไดแปรรูป ๑๐๐ 
๒.๔ การเค่ียวหนังสัตว เอ็นสัตว ไขสัตว ๒๐๐ 
๒.๕ การตม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุง ยกเวนในสถานท่ี
จําหนายอาหาร การเรขาย และการขายในตลาด 

๒๐๐ 
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ลําดับท่ี กิจการ อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 

 ๒.๖ การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว เขาสัตว   
หนังสัตว ขนสัตว หรือสวนอ่ืน ๆ ของสัตว 
๒.๖.๑ ใชเครื่องจักร 
              (๑) พ้ืนท่ีตั้งแต ๑๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 
              (๒) พ้ืนท่ีต่ํากวา ๑๐๐ ตารางเมตร 
๒.๖.๒ ไมใชเครื่องจักร 

 
 
 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๒๐๐ 

๒.๗ การผลิต การโม การปน การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือการกระทํา
อ่ืนใดตอสัตวหรือพืช หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช เพ่ือเปนอาหารสัตว เชน 
โรงงานทําอาหารสัตว 
๒.๗.๑ ใชเครื่องจักร 
 (๑) พ้ืนท่ี ตั้งแต ๒๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 
 (๒) พ้ืนท่ี ต่ํากวา ๒๐๐ ตารางเมตร 
๒.๗.๒ ไมใชเครื่องจักร  

 
 
 
 

๑,๐๐๐ 
๓๐๐ 
๒๐๐ 

๒.๘ การสะสมหรือการลางครั่ง ๑๐๐ 
๓ กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม 

๓.๑ การผลิตเนย เนยเทียม 
 

๓๐๐ 
๓.๒ การผลิตกะป น้ําพริกแกง น้ําพริกเผา น้ําปลา น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา เตาเจี้ยว 
ซีอ๊ิว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 
๒๐๐ 

๓.๓ การผลิต การหมัก การสะสมปลารา ปลาเจา กุงเจา ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภค
ในครัวเรือน 

๕๐๐ 

๓.๔ การตากเนื้อสัตว การผลิตเนื้อสัตวเค็ม การเค่ียวมันกุง ยกเวนการผลิตเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือน 

 
๒๐๐ 

๓.๕ การนึ่ง การตม การเค่ียว การตาก หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหารจากสัตว  พืช 
ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด และการผลิต 
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 
๑๐๐ 

๓.๖ การเค่ียวน้ํามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไสกรอก หมูตั้ง ยกเวนในสถานท่ี
จําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 
๓๐๐ 

๓.๗ การผลิตเสนหม่ี ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู วุนเสน เก้ียมอ๋ี 
๓.๗.๑ เสนหม่ี กวยเตี๋ยว วุนเสน 
๓.๗.๒ ขนมจีน เตาฮวย 
๓.๗.๓ เตาหู เก้ียมอ๋ี 

 
๓๐๐ 
1๐๐ 
๓๐๐ 

๓.๘ การผลิตแบะแซ ๓๐๐ 
๓.๙ การผลิตอาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด 
๓.๙.๑ ใชเครื่องจักร 
๓.๙.๒ ไมใชเครื่องจักร 

 
๕๐๐ 
๓๐๐ 

๓.๑๐ การประกอบกิจการทําขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ 
๓.๑๐.๑ ใชเครื่องจักร 
๓.๑๐.๒ ไมใชเครื่องจักร 

 
๕๐๐ 
๒๐๐ 

๓.๑๑ การแกะ การลางสัตวน้ําท่ีไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น ยกเวนการผลิต
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 
๑๐๐ 
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(บาท) 

 ๓.๑๒ การผลิตน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําถ่ัวเหลือง เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ บรรจุ
กระปอง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใดยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
๓.๑๒.๑ ใชเครื่องจักร 
๓.๑๒.๒ ไมใชเครื่องจักร 

 
 

๕๐๐ 
๑๐๐ 

๓.๑๓ การผลิต การแบงบรรจุน้ําตาล ๒๐๐ 
๓.๑๔ การผลิต ผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว ๒๐๐ 
๓.๑๕ การผลิต การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร น้ําสมสายชู ๓๐๐ 
๓.๑๖ การค่ัวกาแฟเพ่ือจําหนาย  ยกเวนการค่ัวกาแฟเพ่ือบริโภคในครัวเรือน ๑๐๐ 
๓.๑๗ การผลิตลูกชิ้นดวยเครือ่งจักร 
๓.๑๗.๑ พ้ืนท่ีตั้งแต ๒๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 
๓.๑๗.๒ พ้ืนท่ีต่ํากวา ๒๐๐ ตารางเมตร 

 
๕๐๐ 
๓๐๐ 

๓.๑๘ การผลิตผงชูรส ๓๐๐ 
๓.๑๙ การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค 
๓.๑๙.๑ การผลิตน้ํากลั่น 
๓.๑๙.๒ การผลิตน้ําบริโภค 

 
5๐๐ 
5๐๐ 

๓.๒๐ การหมัก การดองผัก ผลไม หรือพืชอยางอ่ืน ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน ๒๐๐ 
๓.๒๑ การผลิต การบรรจุใบชาแหง ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ 
๓.๒๑.๑ ใชเครื่องจักร 
๓.๒๑.๒ ไมใชเครื่องจักร 

 
๕๐๐ 
๒๐๐ 

๓.๒๒ การผลิตไอศกรีม ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน ๕๐๐ 
๓.๒๓ การผลิตบะหม่ี มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑอ่ืนๆ ท่ีคลายคลึงกันยกเวนการผลิต
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๒๐๐ 

๓.๒๔ การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร ๕๐๐ 
๓.๒๕ การผลิตน้ําแข็ง ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานท่ีจําหนายอาหาร และเพ่ือการ
บริโภคในครัวเรือน 
๓.๒๕.๑ พ้ืนท่ีตั้งแต ๒๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 
๓.๒๕.๒ พ้ืนท่ีต่ํากวา ๒๐๐ ตารางเมตร 

 
 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

๓.๒๖ การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรท่ีมีกําลังตั้งแต ๕ แรงมาข้ึนไป 
๓.๒๖.๑ กําลังเครื่องจักร ๕ – ๑๐  แรงมา 
๓.๒๖.๒ กําลังเครื่องจักร  ๑๐  แรงมาข้ึนไป 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

๔ กิจการท่ีเกี่ยวกับยา เวชภณัฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑชําระลาง 
๔.๑ การผลิต การโม การบด การผสม การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 
๔.๑.๑ พ้ืนท่ีตั้งแต ๒๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 
๔.๑.๒ พ้ืนท่ีต่ํากวา ๒๐๐ ตารางเมตร 

 
 

๕๐๐ 
๓๐๐ 
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(บาท) 

 ๔.๒ การผลิต การบรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสาํอางตาง ๆ ๓๐๐ 

๔.๓ การผลิตสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี ๒๐๐ 
๔.๔ การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป ๓๐๐ 
๔.๕ การผลิตสบู ผงซักฟอก ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ ท่ีใชเครื่องจักร  ยกเวน 
การผลิตเพ่ือใชในครัวเรือน 

๓๐๐ 

๕ กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 
๕.๑ การอัด การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 

 
๓๐๐ 

๕.๒ การลาง การอบ การรม การสะสมยางดิบ ๓๐๐ 
๕.๓ การผลิตแปงมันสําปะหลัง แปงสาคูหรือแปงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกันดวย
เครื่องจักร 

๓๐๐ 

๕.๔ การสีขาวดวยเครื่องจักร 
๕.๔.๑ ใชเครื่องจักร ตั้งแต ๒๕ แรงมาข้ึนไป 
๕.๔.๒ ใชเครื่องจักร ต่ํากวา ๒๕ แรงมา 

 
๕๐๐ 
๒๐๐ 

๕.๕ การผลิตยาสูบ 
๕.๕.๑ ใชเครื่องจักร 
๕.๕.๒ ไมใชเครื่องจักร 

 
๕๐๐ 
๒๐๐ 

๕.๖ การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืชดวยเครื่องจักร ๒๐๐ 
๕.๗ การผลิตปุย  ท่ีมีลักษณะเปนอุตสาหกรรม ๕๐๐ 
๕.๘ การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร ๓๐๐ 
๕.๙ การตาก การสะสมหรือการขนถายมันสําปะหลัง 
5.9.1 พ้ืนท่ีตั้งแต  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 
5.9.2 พ้ืนท่ีต่ํากวา  ๒๐๐  ตารางเมตร 

 
1,000 
500 

๖ กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร 
๖.๑ การผลิตโลหะเปนภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ  
โดยใชเครื่องจักร 

 
๕๐๐ 

๖.๒ การหลอมการหลอ การถลุงแรหรือโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการใน ๖.๑ ๕๐๐ 
๖.๓  การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด การอัดโลหะ  
ดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา ยกเวนกิจการใน ๖.๑ ซ่ึงมีลักษณะเปนโรงงาน
อุตสาหกรรม 

๕๐๐ 

๖.๔  การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก โครเมียม    
นิกเกิลหรือโลหะอ่ืนใด  ยกเวนกิจการใน ๖.๑ 

๕๐๐ 

๖.๕  การขัด การลางโลหะดวยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอ่ืนใด ยกเวนกิจการใน ๖.๑ 
๖.๕.๑  พ้ืนท่ีตั้งแต  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 
๖.๕.๒  พ้ืนท่ีต่ํากวา  ๒๐๐  ตารางเมตร 

 
๕๐๐ 
๒๐๐ 

๖.๖  การทําเหมืองแร การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการลางแร ๑,๐๐๐ 
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๗ กิจการเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
๗.๑  การตอ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพนสี การพนสารกันสนิม 
ยานยนต 
๗.๑.๑  พ้ืนท่ีตั้งแต ๕๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 
๗.๑.๒  พ้ืนท่ีต่ํากวา ๕๐๐  ตารางเมตร  

 
 

 
๕๐๐ 
๒๐๐ 

๗.๒  การตั้งศูนยถวงลอ การซอม การปรับแตง ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณท่ีเปน
สวนประกอบของยานยนตเครื่องจักรหรือเครื่องกล 
๗.๒.๑   สถานประกอบการ พ้ืนท่ีตั้งแต  ๑๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 
๗.๒.๒   สถานประกอบการ พ้ืนท่ีต่ํากวา  ๑๐๐  ตารางเมตร 

 
 

๓๐๐ 
๒๐๐ 

๗.๓  การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล ซ่ึงมีไวบริการ
หรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต 
เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย 

 
๑,๐๐๐ 

๗.๔  การลาง การอัดฉีดยานยนต ๒๐๐ 
๗.๕  การผลิต การซอม การอัดแบตเตอรี่  เพ่ือการพาณิชย ๑๐๐ 
๗.๖  การปะ การเชื่อมยางรถยนต 
๗.๖.๑   พ้ืนท่ีตั้งแต  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 
๗.๖.๒   พ้ืนท่ีต่ํากวา  ๒๐๐ ตารางเมตร 

 
๓๐๐ 
๑๐๐ 

๗.๗  การอัดผาเบรก  ผาคลัตช ๕๐๐ 
๘ กิจการท่ีเกี่ยวกับไม 

๘.๑  การผลิตไมขีดไฟ 
 

๕๐๐ 
๘.๒  การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดรอง การทําค้ิว  
หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร 
๘.๒.๑  พ้ืนท่ีตั้งแต ๒๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 
๘.๒.๒  พ้ืนท่ีต่ํากวา ๒๐๐  ตารางเมตร 

 
 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

๘.๓  การประดิษฐไม หวาย เปนสิ่งของดวยเครื่องจักร หรือการพน การทาสาร
เคลือบเงาสี  หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 
๘.๓.๑  พ้ืนท่ีตั้งแต  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 
๘.๓.๒  พ้ืนท่ีระหวาง ๑๐๐ – ๒๐๐ ตารางเมตร 
๘.๓.๓  พ้ืนท่ีต่ํากวา ๑๐๐ ตารางเมตรลงมา 

 
 

๕๐๐ 
๓๐๐ 
๒๐๐ 

๘.๔  การอบไม ๕๐๐ 
๘.๕  การผลิตธูป  ดวยเครื่องจักร ๓๐๐ 
๘.๖  การประดิษฐสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียนดวยกระดาษ 
๘.๖.๑  พ้ืนท่ีตั้งแต    ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 
๘.๖.๒  พ้ืนท่ีต่ํากวา  ๒๐๐  ตารางเมตร 

 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 
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 ๘.๗  การผลิตกระดาษตาง ๆ 
๘.๗.๑  พ้ืนท่ีตั้งแต   ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 
๘.๗.๒  พ้ืนท่ีต่ํากวา ๒๐๐  ตารางเมตร 

 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

๘.๘  การเผาถาน หรือการสะสมถาน ๕๐๐ 
๙ กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

๙.๑  การประกอบกิจการ สปาเพ่ือสุขภาพ 
 

๕๐๐ 
๙.๒  การประกอบกิจการอาบ อบ นวด ๕๐๐ 
๙.๓  การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร 
๙.๓.๑  พ้ืนท่ีตั้งแต  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 
๙.๓.๒   พ้ืนท่ีต่ํากวา ๒๐๐  ตารางเมตร 

 
๕๐๐ 
๒๐๐ 

๙.๔  การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
๙.๔.๑  จํานวน  ไมเกิน  ๒๐ หอง 
๙.๔.๒  จํานวน   ๒๑ - ๗๐ หอง 
๙.๔.๓  จํานวน   ๗๑  หองข้ึนไป 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

๙.๕  การประกอบการกิจการหอพัก บานเชา อาคารชุดใหเชา หองเชา หรือกิจการ
อ่ืนในทํานองเดียวกัน 
๙.๕.๑ กรณีนับเปนหอง 
            (๑)  ไมเกิน ๑๐ หอง 
            (๒)   ๑๑ – ๓๐ หอง 
            (๓)   ๓๑ – ๕๐ หอง 
            (๔)   ๕๑  หองข้ึนไป 

 
 
 

๒๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๙.๕.๒  กรณีเปนหลัง คิดหลังละตามพ้ืนท่ี ดังนี้ 
            (๑)  พ้ืนท่ีไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร หลังละ 
            (๒)  พ้ืนท่ีตั้งแต  ๒๐๐ – ๔๐๐ ตารางเมตร 
            (๓)  พ้ืนท่ีตั้งแต ๔๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 

 
๒๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

๙.๖  การประกอบกิจการโรงมหรสพ ๑,๐๐๐ 
๙.๗  การจัดใหมีการแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ  
หรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
๙.๗.๑   พ้ืนท่ีตั้งแต ๒๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 
๙.๗.๒   พ้ืนท่ีต่ํากวา ๒๐๐ ตารางเมตร  

 
 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

๙.๘  การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน ๓๐๐ 
๙.๙  การจัดใหมีการเลนสเกต โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ หรือการเลนอ่ืน ๆ  
ในทํานองเดียวกัน 

๕๐๐ 

๙.๑๐  การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ 
ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

๑๐๐ 

๙.๑๑  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก โดยวิธีการควบคุมทาง
โภชนาการ ใหอาหารท่ีมีวัตถุประสงค การบริหารรางกาย หรือโดยวิธีอ่ืนใด เวนแต
การใหบริการดังกลาวในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 
๕๐๐ 
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ลําดับท่ี กิจการ อัตราคาธรรมเนียม 
(บาท) 

 ๙.๑๒  การประกอบกิจการสวนสนุก ตูเกม  หรือรานเกม 
๙.๑๒.๑ สวนสนุก 
๙.๑๒.๒  ตูเกม เครื่องเลนเกม หรือเกมในระบบคอมพิวเตอร  

 
๑,๐๐๐ 
5๐๐ 

๙.๑๓  การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสนามฝกซอมกอลฟ ๒,๐๐๐ 
๙.๑๔  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข  
วิทยาศาสตร หรือสิ่งแวดลอม 

๑,๐๐๐ 

๙.๑๕  การสักผิวหนัง การเจาะหู หรือเจาะอวัยวะอ่ืน ๆ 
๙.๑๕.๑  การสักผิวหนัง 
๙.๑๕.๒  การเจาะหู  หรือเจาะอวัยวะอ่ืน ๆ 

 
๔๐๐ 
๒๐๐ 

๙.๑๖  การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบาน ๒๐๐ 
๙.๑๗  การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบาน ๒๐๐ 

๑๐ กิจการท่ีเกี่ยวกับส่ิงทอ 
๑๐.๑  การปนดาย   การกรอดาย   การทอผาดวยเครื่องจักร   หรือการทอผาดวย 
ก่ีกระตุกตั้งแต ๕ ก่ีข้ึนไป 

 
๓๐๐ 

๑๐.๒  การสะสมปอ ปาน ฝายหรือนุน 
๑๐.๒.๑  พ้ืนท่ีไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
๑๐.๒.๒  พ้ืนท่ีตั้งแต  ๒๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 

 
๒๐๐ 
๓๐๐ 

๑๐.๓  การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร ๓๐๐ 
๑๐.๔  การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวยเครื่องจักร ๕๐๐ 
๑๐.๕   การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  ๑๐  เครื่องข้ึนไป 
๑๐.๕.๑  จํานวน  ๑๐ – ๑๕  เครื่อง 
๑๐.๕.๒  จํานวน ๑๖ – ๒๐  เครื่อง  
๑๐.๕.๓  จํานวน  ๒๑  เครื่องข้ึนไป 

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑๐.๖  การพิมพผา หรือการพิมพบนสิ่งทออ่ืน ๆ ดวยเครื่องจักร ๕๐๐ 
๑๐.๗  การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 
๑๐.๗.๑   พ้ืนท่ี ไมเกิน ๒๐๐  ตารางเมตร 
๑๐.๗.๒   พ้ืนท่ี ตั้งแต ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

 
๑๐๐ 
๕๐๐ 

๑๐.๘   การยอม การกัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืน ๆ ๓๐๐ 
๑๑ กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนตหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

๑๑.๑  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 
๑๑.๑.๑  ใชเครื่องจักร 
๑๑.๒.๒  ไมใชเครื่องจักร 

 
 

๕๐๐ 
๓๐๐ 

๑๑.๒  การระเบิด การโม การปนหินดวยเครื่องจักร ๕,๐๐๐ 
๑๑.๓  การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
๑๑.๓.๑ ใชเครื่องจักร 
๑๑.๓.๒  ไมใชเครื่องจักร 

 
๕๐๐ 
๓๐๐ 
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ลําดับท่ี กิจการ อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 

 ๑๑.๔  การสะสม การผสมซีเมนต หิน ทราย หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
๑๑.๔.๑  พ้ืนท่ี  ไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
๑๑.๔.๒  พ้ืนท่ี ตั้งแต  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑๑.๕  การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจก หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
๑๑.๕.๑  จํานวน   ไมเกิน ๕  เครื่อง 
๑๑.๕.๒  จํานวน   ๖ – ๑๕  เครื่อง 
๑๑.๕.๓  จําวน  ๑๕  เครื่องข้ึนไป 

 
๒๐๐ 
๓๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑๑.๖  การเลื่อย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตาง ๆ ๓๐๐ 
๑๑.๗  การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน ๕๐๐ 
๑๑.๘  การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม เชน   
ผาเบรก ผาคลัตช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝาเพดาน ทอน้ํา เปนตน 

๑,๐๐๐ 

๑๑.๙  การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว ๕๐๐ 
๑๑.๑๐  การผลิตกระดาษทราย ๕๐๐ 
๑๑.๑๑  การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว ๑,๐๐๐ 

๑๒ กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม ถานหิน สารเคมี 
๑๒.๑  การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกรด ดาง สารออกซิไดซ หรือสารตัว
ทําละลาย 

 
๒,๐๐๐ 

๑๒.๒  การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกาซ 
๑๒.๒.๑  การผลิต, บรรจุ, ขนสง 
๑๒.๒.๒ การสะสม 
           (๑)  สะสมนอยกวา ๕๐๐ ลิตร 
           (๒)  ตั้งแต ๕๐๐ – ๒,๐๐๐  ลิตร 
           (๓)  มากกวา ๒,๐๐๐  ลิตรข้ึนไป 

 
๕๐๐ 

 
๒๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

๑๒.๓  การผลิต การกลั่น การสะสม การขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมตาง ๆ 
๑๒.๓.๑  ปริมาณตั้งแต  ๒๐๐ - ๕๐๐ ลิตร 
๑๒.๓.๒  ปริมาณ  ๕๐๐ - ๑,๐๐๐  ลิตร 
๑๒.๓.๓  ปริมาณ   ๑,๐๐๐  ลิตรข้ึนไป 

 
 

๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑๒.๔  การผลิต การสะสม การขนสงถานหิน ถานโคก 
๑๒.๔.๑  พ้ืนท่ีต่ํากวา  ๒๐๐  ตารางเมตร 
๑๒.๔.๒  พ้ืนท่ีตั้งแต  ๒๐๐   ตารางเมตรข้ึนไป 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑๒.๕  การพนสี  ยกเวนกิจการใน  ๗.๑ ๕๐๐ 

๑๒.๖  การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด      
เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
๑๒.๖.๑  พ้ืนท่ีตั้งแต  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 
๑๒.๖.๒  พ้ืนท่ีต่ํากวา  ๒๐๐  ตารางเมตร 

 
 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 
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ลําดับท่ี กิจการ อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 

 ๑๒.๗   การโม การบดชัน  โดยใชเครื่องจักร ๕๐๐ 

๑๒.๘   การผลิตส ี หรือน้ํามันผสมสี ๑,๐๐๐ 
๑๒.๙   การผลิต การลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 
๑๒.๙.๑  พ้ืนท่ีตั้งแต  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 
๑๒.๙.๒  พ้ืนท่ีนอยกวา  ๒๐๐  ตารางเมตร 

 
๕๐๐ 
๓๐๐ 

๑๒.๑๐ การเคลือบ การชุบ วัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลทหรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๓๐๐ 
๑๒.๑๑ การผลิต การชุบ วัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลทหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
๑๒.๑๑.๑  พ้ืนท่ีตั้งแต ๒๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 
๑๒.๑๑.๒  พ้ืนท่ีต่ํากวา  ๒๐๐  ตารางเมตร 

 
๕๐๐ 
๓๐๐ 

๑๒.๑๒  การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง ๕๐๐ 
๑๒.๑๓  การผลิตน้ําแข็งแหง ๕๐๐ 
๑๒.๑๔  การผลิต การสะสม การขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมี  อันเปน
สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 

๕๐๐ 

๑๒.๑๕  การผลิตเชลแล็กหรอืสารเคลือบเงา ๕๐๐ 
๑๒.๑๖  การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค ๕๐๐ 
๑๒.๑๗  การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว 
๑๒.๑๗.๑  พ้ืนท่ีตั้งแต  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 
๑๒.๑๗.๒  พ้ืนท่ีต่ํากวา  ๒๐๐  ตารางเมตร 

 
๕๐๐ 
๓๐๐ 

๑๓ กิจการอ่ืน ๆ 
๑๓.๑  การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 
๑๓.๑.๑  พ้ืนท่ีตั้งแต ๒๐๐   ตารางเมตรข้ึนไป 
๑๓.๑.๒  พ้ืนท่ีต่ํากวา ๒๐๐  ตารางเมตร 

 
 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

๑๓.๒  การผลิต การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
อุปกรณไฟฟาพ้ืนท่ีตั้งแต  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

 
๓๐๐ 

๑๓.๓  การผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๒๐๐ 
๑๓.๔  การพิมพแบบ พิมพเขียวหรือการถายเอกสาร ตั้งแต ๕ เครื่องข้ึนไป ๒๐๐ 
๑๓.๕  การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช   
พ้ืนท่ีตั้งแต  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

 
๕๐๐ 

๑๓.๖  การประกอบกิจการโกดังสินคาพ้ืนท่ีตั้งแต  ๒๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป ๕๐๐ 
๑๓.๗  การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลว 
๑๓.๗.๑  ใชเครื่องจักร 
๑๓.๗.๒  ไมใชเครื่องจักร 

 
๕๐๐ 
๒๐๐ 

๑๓.๘  การพิมพสีลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ ๕๐๐ 
๑๓.๙  การกอสราง 
๑๓.๙.๑  การกอสรางอาคารท่ีอยูอาศัย อาคารชั้นเดียว 
                (๑)  พ้ืนท่ีใชสอยเกิน ๗๕๐ – ๑,๐๐๐  ตารางเมตร 
                (๒)  พ้ืนท่ีใชสอยเกิน ๑,๐๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 

 
 

๒๐๐ 
๓๐๐ 
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ลําดับท่ี กิจการ อัตราคาธรรมเนียม 
(บาท) 

 ๑๓.๙.๒   การกอสรางอาคารท่ีอยูอาศัยเกินกวา ๑  ชั้น 
                (๑)  พ้ืนท่ีใชสอยเกิน ๗๕๐ – ๑,๐๐๐  ตารางเมตร 
                (๒)  พ้ืนท่ีใชสอยเกิน ๑,๐๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป   

๑๓.๙.๓  การกอสรางอาคารพาณิชย  สํานักงาน ตึกแถว  อพารทเมนท  แมนชั่น  
บานพักอาศัยรวม  คอนโดมิเนียม  โรงพยาบาล  หางสรรพสินคา โรงมหรสพ       
ลานสเกต  หรืออาคารท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน 

                (๑)  อาคารพาณิชย หองแถว ตึกแถว  จํานวน ๑ ชั้น   
                      (๑.๑)  อาคารชั้นเดียว  จํานวน  ๒๑ – ๕๐  คูหา 
                      (๑.๒)  อาคารชั้นเดียว จํานวนเกินกวา ๕๐  คูหาข้ึนไป 

                (๒)  อาคารพาณิชย  หองแถว  ตึกแถว  เกินกวา  ๑  ชั้น  
                      (๒.๑)  อาคาร  จํานวน  ๒๑ – ๕๐  คูหา 
                      (๒.๒)  อาคาร  จํานวน  ๕๐  คูหาข้ึนไป  

                (๓)   สํานักงาน  อพารทเมนท  แมนชั่น  บานพักอาศัยรวม  
คอนโดมิเนียม 
                      (๓.๑)  พ้ืนท่ีใชสอยเกิน  ๑,๐๐๐ – ๕,๐๐๐  ตารางเมตร 

                      (๓.๒)  พ้ืนท่ีใชสอยเกิน  ๕,๐๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป 
                 (๔)    โรงแรม 
                      (๔.๑)  ไมเกิน  ๒  ชั้น  และไมเกิน  ๕๐  หอง 

                      (๔.๒)  ไมเกิน  ๒  ชั้น  และเกินกวา  ๕๐  หองข้ึนไป 
                      (๔.๓)  เกินกวา ๒  ชั้น  และไมเกิน  ๑๐๐  หอง 
                      (๔.๔)  เกินกวา  ๒ ชั้น  และเกินกวา  ๑๐๐  หองข้ึนไป 

                 (๕)    โรงงานอุตสาหกรรม 
                      (๕.๑)  โรงงานจําพวกท่ี  ๑ 
                      (๕.๒)  โรงงานจําพวกท่ี  ๒ 

                      (๕.๓)  โรงงานจําพวกท่ี  ๓ 
                 (๖)    สถานศึกษา  โรงพยาบาล 
                 (๗)  หางสรรพสินคา  โรงมหรสพ  ลานสเกต  โกดังเก็บสินคา   

หรืออาคารท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน  หรืออาคารอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไวแลว 
                      (๗.๑)  พ้ืนท่ีไมเกิน  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร 
                      (๗.๒)  พ้ืนท่ีเกิน  ๒,๐๐๐ – ๕,๐๐๐  ตารางเมตร 

                      (๗.๓)  พ้ืนท่ีเกิน  ๕,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐  ตารางเมตร 

                      (๗.๔)  พ้ืนท่ีเกินกวา  ๑๐,๐๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป   

 
๒๐๐ 
๓๐๐ 

 
 
 

 
๒๐๐ 
๓๐๐ 

 
๒๐๐ 
๓๐๐ 

 
 

๒๐๐ 

๓๐๐ 
 

๒๐๐ 

๓๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

๓,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 

 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

๔,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

๑๓.๑๐   กิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา ๕๐๐ 

 



 

แบบคําขอรบัใบอนญุาต/ตอ่อายุใบอนญุาตประกอบกจิการทีเ่ปน็อันตรายต่อสขุภาพ 
 
 
 

เขียนที่   ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลมหาชัย 
วันที่..............เดือน.............................. พ.ศ. .......... 

 
๑. ข้าพเจ้า........................................................ อายุ.....................ปี สัญชาติ.................................................................... 

โดย..............................................................ผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลปรากฏตาม....................................................... 
...................................................ที่อยู่เลขที่........... หมู่ที่............ ตรอก/ซอย............................. ถนน................................
แขวง/ตําบล........................................................................ เขต/อําเภอ................................................................................  
จังหวัด.......................................................................หมายเลขโทรศัพท์..................................................ผู้ขออนุญาตขอยื่น 
คําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท................................................
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  โดยใช้ช่ือสถานท่ีประกอบกิจการว่า............................................................................... 
พ้ืนที่ประกอบการ.........................ตารางเมตร  จํานวนคนงาน............คน   ต้ังอยู่เลขที่................ หมู่ที่............... 
ตรอก/ซอย............................ ถนน...........................แขวง/ตําบล...................................................... 
เขต/อําเภอ............................ จังหวัด..............................หมายเลขโทรศัพท์............................................................... 

๒. พร้อมคําขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว ดังน้ี 
สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืนๆ ระบุ..............................) 
สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร  
หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่จําเป็น 
ใบมอบอํานาจ  (ในกรณีทีม่ีการมอบอํานาจ) 
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
หลักฐานทีแ่สดงการเป็นผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกําหนด คือ 

๑)....................................................................... 
๒)....................................................................... 

ขอรับรองว่า  ข้อความในคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
    (ลงช่ือ) .............................................. ผู้ขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
             (............................................) 
 
 
 

หมายเหตุ: - ค่าธรรมเนียม ....................... บาท          
ออกใบอนุญาต  เล่มที่............ เลขที่..................... 
ลงวันที่...........เดือน...................... พ.ศ. ................ 

(ลงชื่อ).................................................ผู้รับเงิน 
         (................................................) 
นักวิชาการเงินและบัญชี/หัวหน้าหน่วยงานคลัง 

คําขอเลขท่ี................/............ 
(เจ้าหน้าท่ีกรอก) 



 
 

หน้า ๒ 
 

ความเหน็ของเจ้าหน้าทีผู่้รบัผดิชอบงานสาธารณสุขจากผลการตรวจสถานประกอบการพบว่า 
สถานที่ประกอบการ  (     ) ถูกหลักสขุาภิบาล   (     ) ปรับปรุง  ดังน้ี...................................................................... 
 
                                                                 ลงช่ือ................................................................. 
                                                                      (................................................................) 
                                                            ตําแหน่ง................................................................... 

ความเหน็ของหัวหน้าสํานกังานปลดัองคก์ารบรหิาร 
ส่วนตําบลมหาชัย 
  เห็นควรออกใบอนุญาตฯ  ได้ 
  ไม่สมควรออกใบอนุญาต เพราะ............................. 
............................................................................. 
                ลงชื่อ....................................................... 
                  (........................................................) 

ความเหน็ของรองปลดัองคก์ารบรหิารส่วนตําบลมหาชัย 
  เห็นควรออกใบอนุญาตฯ  ได้ 
  ไม่สมควรออกใบอนุญาต เพราะ............................. 
........................................................................... 
               ลงชื่อ................................................. 
                  (.................................................) 

ความเหน็ของปลดัองค์การบรหิารส่วนตําบลมหาชัย 
  เห็นควรดําเนินการตามเสนอ............................... 
……………………………………………………… 
 
 
              ลงชื่อ....................................................... 
                  (.........................................................) 

ความเหน็ของเจ้าพนกังานทอ้งถ่ิน/นายกองค์การบรหิาร
ส่วนตําบลมหาชัย 
  อนุญาต 
  ไม่อนุญาต........................................................... 
 
             ลงชื่อ................................................... 
                  (...................................................) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

เล่มที่ ………….เลขที่ ………./………… 
 

 อนุญาตให้ ……………………………...………………………….สญัชาติ…….............…..อยู่บ้านเลขที่.....หมู่ที่ …………….. 
ตรอก/ซอย ………….………………………….. ถนน ……........……………………..ตําบล/แขวง …………..........................…………… 
อําเภอ/เขต …………..........................………จงัหวัด ……...........…............…….. โทรศัพท์ ……................………… 
 
 ข้อ ๑)  ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท …………………………....................…………………… 
……………….................…………… โดยใช้ช่ือสถานประกอบการว่า ……………..........…..................................……………..…..  
ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี…………………. หมู่ที่ …………..……. ตรอก/ซอย ……….………….….. ถนน ……………………….………………. 
ตําบล/แขวง ……………...........………… อําเภอ/เขต ………...........…………จังหวัด ……..........……….. โทรศัพท์ ..….......………… 
โทรสาร ………….........……… มีพ้ืนที่ประกอบการ …........…… ตารางเมตร ใช้เครื่องจักรที่มีกําลังขนาด….……........ แรงม้า 
จํานวนคนงาน …............. คน  ทั้งน้ี  ได้เสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต …...............…….บาท (………….……… ) ใบเสร็จรับเงิน 
เล่มที่ …...….. เลขที่ …........... ลงวันที่ …........ เดือน …...........…………………… พ.ศ…..........……….. 
 ข้อ ๒)   ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามสุขลักษณะทั่วไปที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลมหาชัย 
 ข้อ ๓)   ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ  ดังต่อไปน้ี 

๓.๑)  …………………………………………………………………………………………….. 
  ๓.๒)  …………………………………………………………………………………………….. 
  ๓.๓)  .…………………………………………………………………………………………….. 
 ใบอนุญาตฉบับน้ีให้ใช้ได้ถึงวันที่ ……. เดือน ……………………….พ.ศ………. 
 
     ออกให้ ณ วันที่ …… เดือน …………………..พ.ศ………. 
 

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

          ตําแหน่ง ………………………..………………. เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายการต่ออายุใบอนญุาตและการเสียคา่ธรรมเนียม 
 

วัน/เดือน/ป ี วัน/เดือน/ป ี ใบเสร็จรบัเงนิ ลงลายมือชื่อ 
ที่ออกใบอนญุาต ทีห่มดอายุ เล่มที่  เลขที่  วัน/เดือน/ป ี เจ้าพนกังานทอ้งถ่ิน 

  
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําเตือน  ต้องแสดงใบอนุญาตน้ีไว้ในที่เปิดเผย  ณ  สถานที่ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ 



 
 

แบบคําขอรบัใบแทนใบอนญุาตประกอบกิจการทีเ่ปน็อันตรายต่อสุขภาพ 
 

 
 
 

เขียนที่   ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลมหาชัย 
วันที่..............เดือน.............................. พ.ศ. .......... 

 
ข้าพเจ้า...................................................................................................................................................  
  เป็นบุคคลธรรมดา    เป็นนิติบุคคล      อายุ.....................ปี        สัญชาติ....................................... 

โดย....................................................................ผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลปรากฏตาม.................................... 
.........................................................................ที่อยู่เลขที่............. หมู่ที่............ ตรอก/ซอย............................. 
ถนน................................แขวง/ตําบล.................................................... เขต/อําเภอ.................................................... 
จังหวัด.......................................................หมายเลขโทรศัพท์.......................................................................... 
 เป็นผู้ถือใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  เล่มที่.......................................................  
เลขที่.................................................  ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท
..............................................................................................................................      โดยใช้ช่ือสถานประกอบการว่า
.............................................................................. สถานที่ต้ังเลขที่ ............. หมู่ที่............ ตรอก/ซอย............................. 
ถนน................................แขวง/ตําบล.................................................... เขต/อําเภอ.........................................................
จังหวัด.......................................................หมายเลขโทรศพัท์....................................................................... 
 ขอย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  เน่ืองจาก
ใบอนุญาตของข้าพเจ้า    สูญหาย      ถูกทําลาย    ชํารุดในสาระสําคัญ  โดยมีหลักฐานประกอบการพิจารณา  
ดังน้ี 
 

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านผู้ประกอบการ 
สําเนาทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นที่ต้ังสถานประกอบการ  
ใบมอบอํานาจ  (ในกรณีทีม่ีการมอบอํานาจ) 
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
หลักฐานทีแ่สดงการเป็นผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกําหนด คือ 

๑)....................................................................... 
๒)....................................................................... 

ขอรับรองว่า  ข้อความในคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
     (ลงช่ือ) .............................................. ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต 
                (............................................) 

คําขอเลขท่ี................/............ 
(เจ้าหน้าท่ีกรอก) 



 
 

หน้า ๒ 
 

ความเหน็ของเจ้าหน้าทีผู่้รบัผดิชอบงานสาธารณสุขเห็นว่า 
 (     ) ควรออกใบแทนใบอนุญาตให้   (     ) ไม่ควรออกใบแทนใบอนุญาตให้  เน่ืองจาก............................................ 
...................................................................................................................................................................... 
 
                                                           ลงช่ือ................................................................. 
                                                                      (................................................................) 
                                                            ตําแหน่ง................................................................... 

ความเหน็ของหัวหน้าสํานกังานปลดัองคก์ารบรหิาร
ส่วนตําบลมหาชัย 
  เห็นควรออกใบแทนใบอนุญาตฯ  ได้ 
  ไม่สมควรออกใบแทนใบอนุญาต เพราะ.................... 
............................................................................... 
 
            ลงชื่อ....................................................... 
                 (........................................................) 

ความเหน็ของรองปลดัองคก์ารบรหิารส่วนตําบลมหาชัย 
  เห็นควรออกใบแทนใบอนุญาตฯ  ได้ 
  ไม่สมควรออกใบแทนใบอนุญาต เพราะ.................... 
............................................................................. 
 
            ลงชื่อ................................................. 
                  (.................................................) 

ความเหน็ของปลดัองค์การบรหิารส่วนตําบลมหาชัย 
  เห็นควรดําเนินการตามเสนอ 
  ไม่สมควรออกใบแทนใบอนุญาต เพราะ..................... 
........................................................................... 
 
               ลงชื่อ....................................................... 
                   (.........................................................) 

ความเหน็ของเจ้าพนกังานทอ้งถ่ิน/นายกองค์การบรหิาร
ส่วนตําบลมหาชัย 
  อนุญาต 
  ไม่อนุญาต........................................................... 
 
             ลงชื่อ.................................................... 
                  (...................................................) 
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