
 หนา   ๑๔๔ 
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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลจะโหนง 
เรื่อง   การควบคุมกิจการท่ีเปนอนัตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบญัญตัิองคการบริหารสวนตําบลจะโหนง  วาดวยการควบคุมกิจการ  

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ใหสอดคลองกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  กิจการท่ีเปนอันตราย 

ตอสุขภาพท่ีไดแกไขเพ่ิมเติม 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร      

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

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

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕   แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหาร 

สวนตําบลจะโหนงโดยความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลจะโหนงและนายอําเภอจะนะ   

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลจะโหนง  เรื่อง  การควบคุม

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลจะโหนงตั้งแตวันถัดจากประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ  ๓  ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล  เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เปนอันตราย    

ตอสุขภาพ  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ขององคการบริหารสวนตําบลจะโหนง 

บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้ 

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลจะโหนง  เปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

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

ขอ  ๕  ในขอบัญญัตินี้ 
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  “สถานประกอบกิจการ”  หมายความวา  สถานที่ที่ใชในการประกอบกิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามมาตรา  ๓๑  แหงพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบาน”  หมายความวา  การประกอบ

กิจการที่ใหบริการสงพนักงานไปเล้ียงและดูแลเด็กตั้งแตแรกเกิดถึงอายุไมเกิน  ๖  ป 

  “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผู เปนเจาของหรือบุคคลที่ เรียกชื่ออยางอื่น 

ซึ่งรับผิดชอบการดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

  “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

  “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะทางเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก 

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย

ของสาธารณชน 

  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่น  ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “เจาพนกังานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลจะโหนง 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “ผูซึ่ งไดรับการแตงตั้ งจากเจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  ขาราชการ 

หรือพนักงานองคการบริหารสวนตําบลจะโหนง  ผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น  ใหปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๖  ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้  เปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพท่ีตองมี 

การควบคุมในเขตองคการบริหารสวนตําบลจะโหนง 
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  ๑. กิจการที่เกี่ยวกับสัตวเล้ียง 

    (๑.๑)  การเพาะพันธุ  เล้ียง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด 

    (๑.๒)  การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ

ทํานองเดียวกัน  เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ทั้งนี้  ไมวาจะมีการเรียกเก็บคา

ดูหรือคาบริการในทางตรงหรือทางออม  หรือไมก็ตาม    

  ๒. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว  และผลิตภัณฑ 

    (๒.๑)  การฆา  หรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  

การขายในตลาด   

    (๒.๒)  การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว 

    (๒.๓)  การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

    (๒.๔)  การเคี่ยวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว 

    (๒.๕)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือกหอย  กระดอง  

กระดูก  เขา  หนัง  ขนสัตวหรือสวนอื่น ๆ  ของสัตวดวยการตม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ  ซึ่งมิใช

เปนอาหาร 

    (๒.๖)  การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือการกระทําอื่นใดตอสัตว

หรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช  เพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว 

    (๒.๗)  การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือลางครั่ง 

  ๓. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหารการเรขาย  

การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

    (๓.๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  เตาเจ้ียว  

ซีอิ๊ว  น้ําจ้ิม  หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ 

    (๓.๒)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว  ไดแก   

ปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ปลาสม  ปลาจอม  แหนม  หม่ํา  ไสกรอก  กะป  น้ําปลา  หอยดอง  น้ําเคย  

น้ําบูดู  ไตปลา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

    (๓.๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แชอิ่ม  จากผัก  ผลไม

หรือพืชอยางอื่น 
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     (๓.๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก  บด

นึ่ง  ตม  ตุน  เคี่ยว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  ปง  ยาง  เผา  หรือวิธีอื่นใด 

     (๓.๕)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุลูกชิ้น 

     (๓.๖)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  

เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋  เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอื่น  ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

     (๓.๗)  การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสตา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ 

ที่คลายคลึงกัน 

     (๓.๘)  การผลิต  ขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  ขนมอบอื่น ๆ 

     (๓.๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ํานม  หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว 

    (๓.๑๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑเนย  

ผลิตภัณฑเนยเทียม  และผลิตภัณฑเนยผสม 

    (๓.๑๑)  การผลิตไอศกรีม 

    (๓.๑๒)  การคั่ว  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ 

    (๓.๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ  

    (๓.๑๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  ไวน

น้ําสมสายชู  ขาวหมาก  น้ําตาลเมา 

    (๓.๑๕)  การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ 

    (๓.๑๖)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุ  หรือขนสงน้ําแข็ง 

    (๓.๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจาก

พืช  ผัก  ผลไม  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด 

    (๓.๑๘)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

    (๓.๑๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแตงอาหาร 

    (๓.๒๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม 

    (๓.๒๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุแบะแซ 

    (๓.๒๒)  การแกะ  ตัดแตง  ลางสัตวน้ํา  ที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น 

    (๓.๒๓)  การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 

    (๓.๒๔)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 
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  ๔.  กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑ 

ทําความสะอาด 

    (๔.๑) การผลิต  โม  บด  ผสม  หรือบรรจุยา 

    (๔.๒) การผลิต  บรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอางรวมท้ัง

สบูท่ีใชกับรางกาย 

    (๔.๓) การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

    (๔.๔) การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

    (๔.๕) การผลิตผงซั กฟอก  สบู   น้ํ ายา ทําความสะอาด  หรือผลิต ภัณฑ 

ทําความสะอาดตาง ๆ   

  ๕. กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

    (๕.๑) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช 

    (๕.๒) การลาง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ 

    (๕.๓) การผลิต  หรือแบงบรรจุแปงมันสํา  ปะหลัง  แปงสาคู  แปงจากพืชหรือแปงอื่น ๆ  

ในทํานองเดียวกัน 

    (๕.๔) การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักร  หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด  ๆ  ก็ตาม 

    (๕.๕) การผลิตยาสูบ 

    (๕.๖) การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช 

    (๕.๗) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย 

    (๕.๘) การผลิตเสนใยจากพืช 

    (๕.๙) การตาก  สะสม  ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  ขาวโพด 

  ๖. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

    (๖.๑)  การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณ  หรือเครื่องใชตาง ๆ

ดวยโลหะหรือแร 

    (๖.๒)  การถลุงแร  การหลอม  หรือหลอโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการที่ไดรับ

ใบอนุญาตใน  (๖.๑) 



 หนา   ๑๔๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๓๐๖  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

    (๖.๓) การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร

หรือกาซ  หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

    (๖.๔) การเคลือบ  ชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือ

โลหะอื่นใด  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

    (๖.๕) การขัด  ลางโลหะดวยเครื่องจักร  หรือสารเคมี  ยกเวนกิจการท่ีไดรับ

ใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

    (๖.๖) การทําเหมืองแร  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือลางแร 

  ๗. กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลซึ่งมีไวบริการ  หรือจําหนาย 

    (๗.๑) การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต 

    (๗.๒) การผลิตยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

    (๗.๓) การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟา  

ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

    (๗.๔) การประกอบธุรกิจเกีย่วกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไวบริการ

หรือจําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล

ดังกลาวดวย 

    (๗.๕) การลาง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต 

    (๗.๖) การผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่ 

    (๗.๗) การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต  หรือตั้งศูนยถวงลอ 

    (๗.๘) การผลิต  ซอม  ประกอบ  หรืออัดผาเบรก  ผาคลัตช 

    (๗.๙) การสะสม  การซอมเครื่องกล  เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบ

ของ  ยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลเกา 

  ๘. กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ 

    (๘.๑) การผลิตไมขีดไฟ 

    (๘.๒) การเล่ือย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําคิ้ว  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร 

    (๘.๓) การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แตงสําเร็จส่ิงของเครื่องใช 

หรือผลิตภัณฑจากไม  หวาย  ชานออย 

    (๘.๔)  การอบไม 



 หนา   ๑๕๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๓๐๖  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

    (๘.๕) การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป 

    (๘.๖) การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ 

    (๘.๗) การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ 

    (๘.๘) การเผาถาน  หรือสะสมถาน 

  ๙. กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

    (๙.๑) การประกอบกิจการสปา เ พ่ือ สุขภาพ  เ วนแต เปนการ ใหบริ การ 

ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

    (๙.๒) การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด 

    (๙.๓) การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับ

ใบอนุญาตใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

    (๙.๔) การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปน 

การใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

    (๙.๕) การประกอบกิจการโรงแรม  สถานที่พักที่มิใชโรงแรมที่จัดไวเพ่ือใหบริการ

พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

    (๙.๖) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบงเชาหรือ

กิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

    (๙.๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

    (๙.๘) การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก   

คาราโอเกะ  หรือตูเพลง  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

    (๙.๙) การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน   

เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๙.๑) 

     (๙.๑๐) การประกอบกิจการการเลนสเกต  หรือโรลเลอรเบลด  หรือการเลนอ่ืน ๆ  

ในทํานองเดียวกัน 

     (๙.๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ 

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

     (๙.๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย 

     (๙.๑๓) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก 



 หนา   ๑๕๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๓๐๖  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

     (๙.๑๔)  การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวล่ิง  หรือตูเกม 

     (๙.๑๕)  การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 

     (๙.๑๖)  การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ 

     (๙.๑๗)  การประกอบกจิการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร

หรือส่ิงแวดลอม 

     (๙.๑๘)  การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย 

     (๙.๑๙)  การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ 

     (๙.๒๐)  การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ 

     (๙.๒๑)  การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเล้ียงหรือรับฝากสัตว

ชั่วคราว 

  ๑๐.  กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

     (๑๐.๑)  การปนดาย  กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักร  หรือทอผาดวยกี่กระตุก 

     (๑๐.๒)  การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  นุน  หรือใยสังเคราะห 

     (๑๐.๓)  การปนฝาย  นุน  ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร 

     (๑๐.๔)  การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

     (๑๐.๕)  การเย็บ  ปกผา  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

     (๑๐.๖)  การพิมพผา  และส่ิงทออื่น ๆ 

     (๑๐.๗)  การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

     (๑๐.๘)  การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ 

  ๑๑.  กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

     (๑๑.๑)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

     (๑๑.๒)  การระเบิด  โม  บด  หรือยอยหินดวยเครื่องจักร 

     (๑๑.๓)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ   ดวยซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

     (๑๑.๔)  การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมท้ังการขุด  ตัก

ดูด  โม  บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (๑๑.๒) 

     (๑๑.๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

     (๑๑.๖)  การเล่ือย  ตัด  หรือประดิษฐหินเปนส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑตาง  ๆ 



 หนา   ๑๕๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๓๐๖  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

     (๑๑.๗)  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน 

     (๑๑.๘)  การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม 

     (๑๑.๙)  การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

   (๑๑.๑๐)  การผลิตกระดาษทราย  หรือผาทราย 

   (๑๑.๑๑)  การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

   (๑๑.๑๒)  การลาง  การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แกว  หิน  หรือวัตถุอื่นใด  

ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๕) 

 ๑๒.  กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคก  และสารเคมีตาง  ๆ 

     (๑๒.๑)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  หรือสาร 

ตัวทําละลาย 

     (๑๒.๒)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกาซ 

     (๑๒.๓)  การผลิต  สะสม  กล่ัน  หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม 

     (๑๒.๔)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก 

     (๑๒.๕)  การพนสี  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๗.๑) 

     (๑๒.๖)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด  

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

     (๑๒.๗)  การโม  สะสม  หรือบดชัน 

     (๑๒.๘)  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 

     (๑๒.๙)  การผลิต  ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 

   (๑๒.๑๐)  การเคลือบ  ชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๒.๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๒.๑๒)  การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

   (๑๒.๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแหง 

   (๑๒.๑๔)  การผลิต  สะสม  ขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ 

ในการผลิตดอกไมเพลิง 

   (๑๒.๑๕)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 

   (๑๒.๑๖)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 



 หนา   ๑๕๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๓๐๖  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๑๒.๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว 

 ๑๓.  กิจการอื่น  ๆ 

     (๑๓.๑)  การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

     (๑๓.๒)  การผลิต  ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส

หรืออุปกรณไฟฟา 

     (๑๓.๓)  การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

     (๑๓.๔)  การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือถายเอกสาร 

     (๑๓.๕)  การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 

     (๑๓.๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา 

     (๑๓.๗)  การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลวเพ่ือนําไปใชใหมหรือแปรสภาพ

เปนผลิตภัณฑใหม 

     (๑๓.๘)  การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

     (๑๓.๙)  การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 

   (๑๓.๑๐)  การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร 

   (๑๓.๑๑)  การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง  หรือสัตวพาหะนําโรค 

   (๑๓.๑๒)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง 

   (๑๓.๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล 

 

หมวด  ๒ 

หลักเกณฑและเงื่อนไข 

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

 

ขอ  ๗  ผูประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้  ท่ีตั้งอยูในเขตท่ีกฎหมายวาดวย

การผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใดท่ีเขาขาย

เปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้น  

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี 

 



 หนา   ๑๕๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๓๐๖  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๘  สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  

โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานท่ีอื่นๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่น

ที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้น

จะตองมีสถานที่ตั้งตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด  

โดยคํานึงถึงลักษณะและประเภทของการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้น ๆ  ซึ่งอาจ

กอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือกอเหตุรําคาญดวย 

ขอ  ๙  สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมที่จะประกอบกิจการ 

ที่ขออนุญาตไดตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  บันไดหนีไฟ 

หรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  

ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉิน 

ตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อมีระบบไฟฟาปกติขัดของ 

  (๒) ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมาย 

วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

  (๓) ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพที่ 

ถูกสุขลักษณะเปนประจําทุกวัน 

 

หมวด  ๓ 

การอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

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

 

ขอ  ๑๐  การดูแลสภาพและสุขลักษณะของสถานท่ี 

   (๑)  สถานท่ีนั้นตองตั้งอยูในทําเลซึ่งจะทํารางระบายน้ํา  รับน้ําเสียไปใหพนจากท่ีนั้น

โดยสะดวก 

   (๒)  ตองจัดทํารางระบายน้ําไปสูทางระบายน้ําสาธารณะหรือบอซึ่งรับน้ําเสียดวยวัตถุ

ถาวร  ที่มีลักษณะเรียบ  ไมซึม  ไมรั่ว  น้ําไหลไดสะดวก 



 หนา   ๑๕๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๓๐๖  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

     (๓)  การระบายน้ําตองไมใหเปนที่เดือดรอนแกผูใชน้ําในทางน้ําสาธารณะหรือผูอยู

อาศัยใกลเคียง 

     (๔)  เมื่อเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาสถานท่ีใดสมควรจะตองทําพ้ืนดวยวัตถุถาวร  

เพ่ือปองกันมิใหน้ําซึม  รั่วหรือขังอยูได  หรือเห็นวาควรมีบอพักน้ําเสียหรือทําการบําบัดน้ําเสียใหถูกตอง

ตามหลักวิชาการสุขาภิบาล  หรือตองมีบอดักไขมัน  (Grease  Trap)  เครื่องปองกันกล่ิน  ไอเสีย   

ความสะเทือน  ฝุนละออง  เขมา  เถา  ควัน  มูล  หรือส่ิงอื่นใดซึ่งอาจเปนเหตุรําคาญแกผูอยูใกลเคียง   

ผูประกอบกิจการนั้นตองปฏิบัติใหเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขภายในระยะเวลาที่ 

เจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด 

     (๕)  ตองจัดสถานที่มิใหเปนที่อาศัยของสัตวนําโรค 

     (๖)  ตองจัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอแกกิจการนั้น ๆ  โดยเฉพาะกิจการที่เกี่ยวกับ 

การผลิตอาหาร 

     (๗)  ตองมีที่รองรับมูลฝอย  และส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ 

     (๘)  ตองจัดใหมีสวมที่ถูกสุขลักษณะ  ตามกฎกระทรวง  ฉบับท่ี  ๒  (พ.ศ.๒๕๓๖)   

ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  และหรือกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๓๙  (พ.ศ.  ๒๕๓๗)  ออกตามความในพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  และตองมีปริมาณที่เพียงพอกับจํานวนคนที่ทําการอยูในสถานท่ีนั้น 

     (๙)  สถานท่ีเล้ียงสัตวตองสรางใหไดสุขลักษณะตามความเห็นชอบของเจาพนักงานทองถิ่น

หรือเจาพนักงานสาธารณสุข   

   (๑๐)  สถานท่ีเกี่ยวกับการตากหรือผ่ึงสินคาตองมีที่สําหรับตากหรือผ่ึงสินคาที่ไมกอ

เหตุรําคาญ  และตามที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 

   (๑๑)  ปฏิบัติการอื่นใดภายใตกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  และถูกตองสุขลักษณะปลอดภัย 

ตอสุขภาพตามที่เจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นสมควรเพ่ือใหถูกสุขลักษณะ 

ขอ  ๑๑  สถานท่ีประกอบกิจการท่ีคนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใด

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ท่ีลางตาฉุกเฉิน  ตามความจําเปน 

และเหมาะสมกับคุณสมบัตขิองวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไวในกฎหมาย

วาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 



 หนา   ๑๕๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๓๐๖  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๑๒  สถานท่ีประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะ  

ดังนี้ 

   (๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภท

มูลฝอย  รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ 

   (๒) ในกรณีท่ีมีการกําจัดเองตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น 

และตองดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

   (๓) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใดที่อาจเปน

อันตรายตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๓  สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวที่เปนพาหะของโรค 

ที่ติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

ขอ  ๑๔  สถานประกอบกจิการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัยเปนสัดสวน

และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

ขอ  ๑๕  สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติใหเปนไป

ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

ขอ  ๑๖  สถานประกอบกิจการใดท่ีการประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียง   

หรือความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมี 

หรือวัตถุอันตรายจะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิให เกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญ 

หรือเปนอันตรายตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

 

หมวด  ๔ 

ใบอนุญาต 

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

 

ขอ  ๑๗  เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ีขอบัญญัตินี้ใชบังคับ  หามมิใหผูใดดําเนินกิจการ

ตามประเภทที่มีขอบัญญัติกําหนดใหเปนกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๖  ในลักษณะที่เปนการคา  

เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 



 หนา   ๑๕๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๓๐๖  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๑๘  ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามประเภทท่ีมีขอบัญญัติกําหนดใหเปนกิจการท่ีตอง 

มีการควบคุมตามขอ  ๖  ในลักษณะที่เปนการคาจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่น  

พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ 

   (๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

   (๓)  สําเนาใบอนุญาตอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

   (๔)  อื่น ๆ 

ขอ  ๑๙ ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ซึ่งตองควบคุมตาม

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนี้ตองปฏิบัติรวมท้ังจัดสถานท่ีสําหรับประกอบกิจการคานั้น ๆ   

ใหเปนไปตามเงื่อนไขอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

   (๑) สถานที่นั้นตองตั้งอยูในทําเลที่จะมีรางระบายน้ํารับน้ําโสโครกไดอยางเหมาะสม

ตามคําแนะนําของสาธารณสุข 

   (๒) ตองจัดทํารางระบายน้ํา  หรือบอรับน้ําโสโครกดวยวัตถุถาวร  เรียบ  ไมซึมไมรั่ว  

ระบายน้ําไดสะดวก 

   (๓) การระบายน้ําตองไมใหเปนท่ีเดือดรอนแกผูใชน้ําในทางน้ําสาธารณะหรือที่อยู

อาศัยใกลเคียง 

   (๔) จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

   (๕) เมื่อเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาสถานท่ีใดสมควรจะตองทําพ้ืนดวยวัตถุถาวร  

เพ่ือปองกันมิใหน้ําซึม  รั่วไหลหรือขังอยูได  หรือเห็นวาควรมีบอพักน้ําโสโครก  หรือทําการกําจัดน้ํา

โสโครก  ไขมัน  ใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาลหรือตองมีเครื่องระบายน้ํา  เครื่องปองกันกล่ิน  ไอเสีย  

ความสะเทือน  ฝุนละออง  เขมา  เถา  หรือส่ิงอื่นใด  อันอาจเปนเหตุรําคาญแกผูที่อยูขางเคียง  

ขอกําหนดดังกลาว  ผูขอรับใบอนุญาตตองปฏิบัติใหเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

   (๖) ตองมีแสงสวางและการระบายอากาศเพียงพอ  และตองจัดสถานท่ีมิใหเปนท่ีอยู

อาศัยของสัตวนําโรค 

   (๗) ตองจัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอแกกิจการนั้น ๆ 

   (๘) ตองมีท่ีรองรับขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลอันไดลักษณะจํานวนเพียงพอ 
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     (๙) ตองจัดใหมีสวมอันไดสุขลักษณะ  จํานวนเพียงพอกับจํานวนคนท่ีทําการอยู 

ในสถานท่ีนั้นและตองตั้งอยูในทําเลที่เหมาะสม  รวมทั้งการกําจัดส่ิงปฏิกูลดวยวิธีที่ถูกตองตามหลัก

สุขาภิบาลตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

   (๑๐) สถานที่เล้ียงสัตว  ที่ขัง  และปลอยสัตวกวางขวางเพียงพอ  และตองจัดใหได

สุขลักษณะ 

   (๑๑) สถานที่เกี่ยวกับการตากหรือผ่ึงสินคาตองมีที่สําหรับตากหรือผ่ึงสินคาตามที่ 

เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 

   (๑๒) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุขและคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบัญญัติและประกาศองคการบริหาร 

สวนตําบลจะโหนง 

ขอ  ๒๐  เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดพิจารณาแลวเห็นวาผูขอรับใบอนุญาตไดปฏิบัติการครบถวน

ตามความในขอ  ๑๙  และการอนุญาตนั้นไมเปนเหตุกระทบกระเทือนตอสุขภาพอนามัยของประชาชน 

ก็ใหออกใบอนุญาตให 

ขอ  ๒๑  เมื่อไดรับคําขอใบอนุญาต  หรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑวิธีการหรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน 

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง   

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นจะดําเนินการออกใบอนุญาต  หรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวย

เหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการคาตามขอ  ๖  ทราบภายในสามสิบวันนับแตท่ีไดรับคําขอ 

ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาต  หรือไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

โดยจะมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสอง  หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี  ผูขอรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาต 

พรอมชําระคาธรรมเนียม  ตามอัตราทายขอบัญญัตินี้ภายในสิบหาวันทําการ  นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง
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การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับใบอนุญาตและชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลา 

ที่กําหนด  ถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ  ๒๒  ผูไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการตามประเภทที่ระบุไวในขอ  ๖  จะตองปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ  วิธีการเงื่อนไขอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

   (๑) ตองประกอบกิจการนั้น ๆ  ภายในเขตสถานท่ีท่ีไดรับอนุญาต  วัน  เวลาท่ีไดรับ

อนุญาต 

   (๒) ตองรักษาเครื่องมือ  อุปกรณ  เครื่องใชในการประกอบกิจการทุกชนิด  ใหอยู 

ในสภาพท่ีสะอาดและปลอดภัย  พรอมใชงานอยูเสมอ 

   (๓) ตองรักษาสภาพแวดลอม  สถานที่ประกอบกิจการ  ใหสะอาดและปลอดภัยไมให

เปนแหลงเพาะพันธุแมลงวัน  ยุง  สัตวพาหะนําโรคติดตอ  และมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตว

พาหะนําโรคอื่น ๆ 

   (๔) ตองจัดใหมีระบบปองกันอัคคีภัย  และระบบความปลอดภัยเวลาท่ีเกิดอัคคีภัยขึ้น

มีบันไดหนีไฟ  หรือทางออกฉุกเฉินที่ถูกตองตามกฎหมาย 

   (๕) ตองจัดใหมีระบบปองกันมลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิต 

   (๖) ตองจัดใหมีระบบปองกันการปนเปอนสารพิษในผลิตภัณฑที่เปนอาหาร 

   (๗) กรณีที่ผูประกอบการกิจการมีความประสงคจะทําการเปล่ียนแปลง  แกไข 

หรือเพ่ิมเติมสถานที่ตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นกอน 

   (๘) ตองยอมใหเจาพนักงานทองถิ่น  หรือเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือผูท่ีไดรับ

มอบหมายเขาตรวจสอบสถานที่  เครื่องใช  ตลอดจนวิธีการประกอบการคาตามกฎหมาย  ตั้งแต 

พระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก  เมื่อไดรับแจงใหทราบแลว 

   (๙) ปฏิบัติการอื่นใดอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุขหรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  รวมท้ังระเบียบและประกาศขององคการบริหารสวน

ตําบลจะโหนง 

ขอ  ๒๓  ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาตและใหใชเพียงในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลจะโหนงเทานั้น 

ผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวในท่ีเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานที่

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ  การขอตออายุใบอนุญาตจะตองทําคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  
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เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมเสียคาธรรมเนียมแลว  ใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่น 

จะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๑๘  และขอ  ๒๑  ดวย 

ขอ  ๒๔  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว    

ทายขอบัญญัตินี้  ในวันท่ีมารับใบอนุญาต  สําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอน

ใบอนุญาตส้ินอายุ   

สําหรับกรณีที่ เปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิได 

เสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม 

ที่คางชําระ  เวนแต ผู ไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการ 

เสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

กรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  คางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๒๕  ในการออกใบอนุญาตตามขอ  ๒๐  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะ  

ระบุไวในใบอนุญาตใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติเพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากท่ี

กําหนดไวโดยท่ัวไปในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ใบอนุญาตตามขอ  ๒๐  ใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียว  และสําหรับสถานท่ีแหงเดียว 

ขอ  ๒๖  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร    

สวนตําบลจะโหนง 

ขอ  ๒๗  กรณีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาตย่ืน    

คําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการ  สูญหาย   

ถูกทําลายหรือชํารุด 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไข  ดังนี้ 
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   (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต  นําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

   (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาต  นําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

   (๓)  การออกใบแทนใบอนุญาตใหประทับตราสีแดง  วา  “ใบแทน”  กํากับไวดวย  

และใหมีวัน  เดือน  ป  ที่ออกใบแทน  พรอมท้ังลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูที่ไดรับมอบหมาย

จากเจาพนักงานทองถิ่น  ในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

   (๔)  ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 

   (๕)  บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย 

หรือชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิม  แลวแตกรณีและลงเลม  เลขท่ี  ปของใบแทนใบอนุญาต 

ขอ  ๒๘  เมื่อผูรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบกิจการตอไป  ใหย่ืนคํารองบอกเลิกกิจการ    

ตอเจาพนักงานทองถิ่น   

ขอ  ๒๙  หากผูรับใบอนุญาตประสงคจะแกไขรายการในใบอนุญาต  ใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๓๐  ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการคารายใด  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติ      

ไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวง  หรือประกาศ

กระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญตัินี ้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว

ในใบอนุญาต  ในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่รับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้   

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหแกไขหรือปรับปรุงภายในเวลาที่กําหนด  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจ

ส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่สมควรครั้งละไมเกินสิบหาวัน 

ขอ  ๓๑  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  เมื่อปรากฏวาผูรับ

ใบอนุญาต 

   (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

   (๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิด  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
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   (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง  ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวง  หรือประกาศกระทรวง  ที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาต  ในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับ 

การประกอบกิจการ  ตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้น

กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชนหรือผลกระทบตอสภาวะความเปนอยู 

ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ  ๓๒  คําส่ังพักใชใบอนุญาต  และคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับหรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนา  หรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตวันที่คําส่ังไปถึง 

หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ  ๓๓  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูก 

เพิกถอนใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๓๔  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการ  หรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือให

ปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ 

ขององคการบริหารสวนตําบลจะโหนง  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได  

 

บทเฉพาะกาล 

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

 

ขอ  ๓๕  ใหผูประกอบกิจการดําเนินการย่ืนคํารองขออนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตราย 

ตอสุขภาพตามแบบฟอรม  และชําระคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดในทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๓๖  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
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ขอ  ๓๗  ผูประกอบกิจการรายใดซึ่งไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ    

อยูกอนวันที่ข อบัญญัตินี้ ใชบังคับให ใบอนุญาตดังกลาวมีผลบังคับใช ต อไปจนกว าจะหมดอายุ   

หรือถูกเพิกถอนตามขอบัญญัตินี้  และเมื่อประสงคจะตออายุใบอนุญาตใหปฏิบัติตามหลักเกณฑ  เงื่อนไข  

และวิธีการที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

เสถียร  ประทุมมณี 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลจะโหนง 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลจะโหนง 
  เรื่อง  การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  2560 

   

ลําดับ ประเภทสินคา 
อัตราคาธรรมเนียม 

หมายเหตุ 
บาท สตางค 
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กิจการเกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 
1.1 การเลี้ยงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเลื้อยคลาน  หรือแมลง 

1.1.1  การเลี้ยงมา  โค  กระบือ 
ก.  ตั้งแต  10 - 20  ตัว 

 ข.  เกินกวา  20  ตัว  แตไมเกิน  50  ตัว 
 ค.  เกินกวา  50  ตัวข้ึนไป 
    1.1.2  การเลี้ยงสุกร 

ก.  ตั้งแต  10 - 20  ตัว 
 ข.  เกินกวา  20  ตัว  แตไมเกิน  50  ตัว 
 ค.  เกินกวา  50  ตัวข้ึนไป 
    1.1.3  การเลี้ยงแพะ  แกะ 

ก.  ตั้งแต  10 - 20  ตัว 
 ข.  เกินกวา  20  ตัว  แตไมเกิน  50  ตัว 
 ค.  เกินกวา  50  ตัวข้ึนไป 
    1.1.4  การเลี้ยงไก  เปด  หาน 

ก.  ตั้งแต  50 - 100  ตัว 
 ข.  เกินกวา  100  ตัว  แตไมเกิน  200  ตัว 
 ค.  เกินกวา  200  ตัวข้ึนไป 
    1.1.5  การเลี้ยงสัตวน้ํา  ประเภท  หอย  ปู  ปลา 
 ก.  พ้ืนท่ีไมเกิน  5  ไร 
 ข.  พ้ืนท่ีตั้งแต  5  –  10  ไร 
 ค.  พ้ืนท่ี  10  ไรข้ึนไป 
    1.1.6  การเลี้ยงกุง 
 ก.  พ้ืนท่ีไมเกิน  5  ไร 
 ข.  พ้ืนท่ีตั้งแต  5  –  10  ไร 
 ค.  พ้ืนท่ี  10  ไรข้ึนไป 
    1.1.7  การเลี้ยงจระเข 

ก.  ไมเกิน  10  ตัว 
 ข.  เกินกวา  10  ตัว  แตไมเกิน  20  ตัว 
 ค.  เกินกวา  20  ตัวข้ึนไป 
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1.2  การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอานม 
        ก.  จํานวนไมเกิน  5  ตัว 
        ข.  จํานวนเกินกวา  5  ตัว  แตไมเกิน  10  ตัว 
        ค.  จํานวนเกินกวา  10  ตัวข้ึนไป 

 
1.3  การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอ่ืนใด
อันมีลักษณะทํานองเดียวกัน  เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือ 
เพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ท้ังนี้  จะมีการเรียกเก็บคาดู 
หรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 
กิจการเกี่ยวกับการเล้ียงสัตวและผลิตภัณฑ 
2.1  การฆาสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  
การขายในตลาด  และการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

2.1.1  การฆา  โค  กระบือ 
ก.  ไมเกิน  10  ตัว  ตอวัน 

 ข.  เกินกวา  10  ตัว  แตไมเกิน  20  ตัว  ตอวัน 
 ค.  เกินกวา  20  ตัว  ข้ึนไปตอวัน 
    2.1.2  การฆาสุกร 

ก.  ไมเกิน  10  ตัว  ตอวัน 
 ข.  เกินกวา  10  ตัว  แตไมเกิน  20  ตัว  ตอวัน 
 ค.  เกินกวา  20  ตัวข้ึนไป  ตอวัน 
    2.1.3  การฆาแพะ  แกะ 

ก.  ไมเกิน  10  ตัว  ตอวัน 
 ข.  เกินกวา  10  ตัว  แตไมเกิน  20  ตัว  ตอวัน 
 ค.  เกินกวา  20  ตัวข้ึนไป  ตอวัน 
    2.1.4  การฆาไก  เปด  หาน 

ก.  ไมเกิน  10  ตัว  ตอวัน 
 ข.  เกินกวา  10  ตัว  แตไมเกิน  20  ตัว  ตอวัน 
 ค.  เกินกวา  20  ตัวข้ึนไป  ตอวัน 
2.2  การฟอกหนังสัตว  การสะสมหนังสัตว  ขนสัตวท่ียังไมไดฟอก  
2.3  การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นสัตวท่ียังมิไดแปรรูป 
2.4  การเค่ียวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว 
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2.5  การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  จากเปลือกหอย  
กระดอง  กระดูก  เขา  หนัง  ขนสัตวหรือสวนอ่ืน ๆ   
ของสัตวดวยการตม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใด  ๆ ซ่ึงมิใชเปนอาหาร 
2.6  การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือการ
กระทําอ่ืนใดตอสัตวหรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช  
เพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว 
2.7  การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือลางครั่ง 
กิจการเกี่ยวกับการอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 

3.๑  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  
เตาเจี้ยว  ซีอ๊ิว  น้ําจิ้ม  หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ 
3.๒  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง   
จากสัตว  ไดแก  ปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ปลาสม  ปลาจอม  
แหนม  หมํ่า  ไสกรอก  กะป  น้ําปลา  หอยดอง  น้ําเคย  น้ําบูดู  
ไตปลา  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  ท่ีคลายคลึงกัน  ยกเวน 
เพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 
3.๓  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แชอ่ิม  
จากผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอ่ืน  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน   
3.๔  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตว
โดยการตาก  บด  นึ่ง  ตม  ตุน  เค่ียว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  
รมควัน  ปง  ยาง  เผา  หรือวิธีอ่ืนใด  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภค
ในครัวเรือน 
3.๕  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุลูกชิ้น 
3.๖  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เสนหม่ี  ขนมจีน  
กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  เก้ียมอ๋ี  เนื้อสัตวเทียม   
หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  ท่ีคลายคลึงกัน 
3.๗  การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสตา   
หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  ท่ีคลายคลึงกัน 
3.๘  การผลิต  ขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ    
ขนมอบอ่ืน ๆ 
3.๙  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํานม  หรือผลิตภัณฑจาก
น้ํานมสัตว 
3.๑๐  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  
ผลิตภัณฑเนย  ผลิตภัณฑเนยเทียม  และผลิตภัณฑเนยผสม 
3.๑๑  การผลิตไอศกรีม 
3.๑๒  การค่ัว  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ 
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3.๑๓  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ใบชาแหง  ชาผง   
หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ 
3.๑๔  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล  สุรา  
เบียร  ไวน  น้ําสมสายชู  ขาวหมาก  น้ําตาลเมา 
3.๑๕  การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ 
3.๑๖  การผลิต  สะสม  แบงบรรจ ุ หรือขนสงน้ําแข็ง 
3.๑๗  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน   
น้ําโซดา  น้ําจากพืช  ผัก  ผลไม  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุ
กระปอง  ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด  ยกเวนการผลิตเพ่ือการบริโภค 
ในครัวเรือน 
3.๑๘  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารบรรจุกระปอง  
ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด 
3.๑๙  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ผงชูรส  หรือสาร 
ปรุงแตงอาหาร 
3.๒๐  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม 
3.๒๑  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุแบะแซ 
3.๒๒  การแกะ  ตัดแตง  ลางสัตวน้ํา  ท่ีไมใชเปนสวนหนึ่งของ
กิจการหองเย็น 
3.๒๓  การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 
3.๒๔  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรตั้งแต  5  แรงมาข้ึนไป 
กิจการท่ีเกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  
เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑทําความสะอาด 

4.๑  การผลิต  โม  บด  ผสม  หรือบรรจุยา 
4.2  การผลิต  บรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  
เครื่องสําอาง  รวมท้ังสบูท่ีใชกับรางกาย 
4.๓  การผลิต  บรรจุสําล ี ผลิตภัณฑจากสําลี 
4.๔  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป   
4.๕  การผลิตผงซักฟอก  สบู  น้ํายาทําความสะอาด   
หรือผลิตภัณฑทําความสะอาดตาง ๆ   
กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 
5.๑  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช 
5.๒  การลาง  อบ  รม  สะสมน้ํายางดิบ  หรือสะสมยางดิบ 
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5.๓  การผลิต  หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  แปง
จากพืช  หรือแปงอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
5.๔  การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักร  หรือแบงบรรจุขาวดวย  
วิธีใด ๆ  ก็ตาม 
5.๕  การผลิตยาสูบ 
5.๖  การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช 
5.๗  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุท่ีนําไปผลิตปุย 
5.๘  การผลิตเสนใยจากพืชชนิดตาง ๆ  ดวยเครื่องจักร 
5.๙  การตาก  สะสม  ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง  
ขาวเปลือก  ออย  ขาวโพด 
กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร 
6.๑  การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณ  หรือ
เครื่องใชตาง ๆ  ดวยโลหะหรือแร 
6.๒  การถลุงแร  การหลอม  หรือหลอโลหะทุกชนิด  ยกเวน
กิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๖.๑ 
6.๓  การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะ
ดวยเครื่องจักรหรือกาซ  หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการท่ีไดรับ
ใบอนุญาตใน  ๖.๑   
6.๔  การเคลือบ  ชุบโลหะดวยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  
นิกเกิล  หรือโลหะอ่ืนใด  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๖.๑ 
6.๕  การขัด  ลางโลหะดวยเครื่องจักร  หรือสารเคมี  ยกเวน
กิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๖.๑ 
6.๖  การทําเหมืองแร  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือลางแร 
กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลซ่ึงมีไว
บริการ  หรือจําหนาย 
7.๑  การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิม  
ยานยนต 
7.๒  การผลิตยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 
7.๓  การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  
ระบบไฟฟา  ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบ
ของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 
7.๔  การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือ
เครื่องกล  ซ่ึงมีไวบริการหรือจําหนาย  และในการประกอบธุรกิจ
นั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล
ดังกลาวดวย 
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7.๕  การลาง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต 
7.๖  การผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่ 
7.๗  การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต  หรือตั้งศูนยถวงลอ 
       7.7.1  รถจักรยานยนต 
7.๘  การผลิต  ซอม  ประกอบ  หรืออัดผาเบรก  ผาคลัตช 
7.9  การสะสม  การซอมเครื่องกล  เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณท่ี
เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลเกา 
กิจการเกี่ยวกับไมและกระดาษ 

8.๑  การผลิตไมขีดไฟ 
8.๒  การเลื่อย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําค้ิว  หรือตัดไม
ดวยเครื่องจักร 
8.๓  การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แตงสําเร็จสิ่งของ
เครื่องใชหรือผลิตภัณฑจากไม  หวาย  ชานออย 
8.๔  การอบไม 
8.๕  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูปดวยเครื่องจักร 
8.๖  การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑอ่ืนใด
ดวยกระดาษ 
8.๗  การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ 
๘.8  การเผาถาน  หรือสะสมถาน 
กิจการท่ีเกี่ยวกับบริการ 
9.๑  การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการ 
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
9.๒  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด 
9.๓  การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการ 
ท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๙.๑  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวา
ดวยสถานพยาบาล 
9.๔  การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  
เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๙.๑  หรือใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
9.๕  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานท่ีพักท่ีมิใชโรงแรมท่ีจัดไว
เพ่ือใหบริการพักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใด    
โดยมีคาตอบแทน  หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
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9.๖  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือ
หองแบงเชาหรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
    ก.  ไมเกิน  10  หอง 
    ข.  เกินกวา  10  หองข้ึนไป 
9.๗  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
9.๘  การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  
ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  หรือตูเพลง  หรือการแสดงอ่ืน ๆ   
ในทํานองเดียวกัน 
๙.9  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอ่ืน ๆ  ใน
ทํานองเดียวกัน  เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาต 
ใน  ๙.๑ 
9.๑๐  การประกอบกิจการการเลนสเกต  หรือโรลเลอรเบลด  
หรือการเลนอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
9.๑๑  การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการ
ท่ีอยูในบังคับตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
9.๑๒  การประกอบกิจการสถานท่ีออกกําลังกาย 
9.๑๓  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก 
9.๑๔  การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวลิ่ง  หรือตูเกม 
9.๑๕  การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 
9.๑๖  การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ 
9.๑๗  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย     
การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร  หรือสิ่งแวดลอม 
9.๑๘  การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใด
ของรางกาย 
9.๑๙  การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบานของ
ผูรับบริการ 
9.๒๐  การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบานของ
ผูรับบริการ 
9.๒๑  การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  
รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตวชั่วคราว 
กิจการเกี่ยวกับส่ิงทอ 
10.๑  การปนดาย  กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักร  หรือทอผา
ดวยก่ีกระตุก  ยกเวนกลุมวิสาหกิจชุมชนหรือกลุมอาชีพ 
10.๒  การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  นุน  หรือใยสังเคราะห 
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10.๓  การปนฝาย  นุน  ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร 
10.๔  การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ   
ดวยเครื่องจักร 
10.๕  การเย็บ  ปกผา  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ  ดวยเครื่องจักร 
10.๖  การพิมพผา  และสิ่งทออ่ืน ๆ 
10.๗  การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 
10.๘  การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืน ๆ 
กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัสดุท่ีคลายคลึงกัน 
11.๑  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 
11.๒  การระเบิด  โม  บด  หรือยอยหินดวยเครื่องจักร 
11.๓  การผลิตสิ่งของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  ดวยซีเมนต  
หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
11.๔  การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  
รวมท้ังการขุด  ตัก  ดูด  โม  บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร   
ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๑๑.๒ 
11.๕  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก   
หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
11.๖  การเลื่อย  ตัด  หรือประดิษฐหินเปนสิ่งของเครื่องใช   
หรือผลิตภัณฑตาง ๆ 
11.๗  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง   
หรือเผาหินปูน 
11.๘  การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบ
หรือสวนผสม 
11.๙  การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 
11.๑๐  การผลิตกระดาษทราย  หรือผาทราย 
11.๑๑  การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 
11.๑๒  การลาง  การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  
แกว  หิน  หรือวัตถุอ่ืนใด  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๖.๕ 
กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคก   
และสารเคมีตาง ๆ 
12.๑  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกรด  ดาง  
สารออกซิไดซ  หรือสารตัวทําละลาย 
12.๒  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกาซ 
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๙ 

 

 

ลําดับ ประเภทสินคา 
อัตราคาธรรมเนียม 

หมายเหตุ 
บาท สตางค 
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12.๓  การผลิต  สะสม  กลั่น  หรือขนสงปโตรเลียม 
หรือผลิตภัณฑปโตรเลียม 
         12.3.1  น้ํามันหลอดแกว 
         12.3.2  น้ํามันตูหยอดเหรียญ   
         12.3.3  หัวจายน้ํามัน  (แบบปมน้ํามัน) 
12.๔  การผลิต  สะสม  หรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก 
12.๕  การพนสี  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๗.๑ 
12.๖  การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  
พลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
12.๗  การโม  สะสม  หรือบดชัน 
12.๘  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 
12.๙  การผลิต  ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 
12.๑๐  การเคลือบ  ชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  
หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
12.๑๑  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท   
หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
๑๒.12  การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
12.๑๓  การผลิตน้ําแข็งแหง 
12.๑๔  การผลิต  สะสม  ขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปน
สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 
12.๑๕  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 
12.๑๖  การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือ
พาหะนําโรค 
12.๑๗  การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว 
กิจการอ่ืน ๆ 
13.๑  การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกัน 
ดวยเครื่องจักร 
13.๒  การผลิต  ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา   
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  หรืออุปกรณไฟฟา 
13.๓  การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
13.๔  การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือถายเอกสาร 
13.๕  การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 
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๑๐ 

 

 

ลําดับ ประเภทสินคา 
อัตราคาธรรมเนียม 

หมายเหตุ 
บาท สตางค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

13.๖  การประกอบกิจการโกดังสินคา 
      13.6.1  อาคารเก็บแบบโรงเรือน 
      13.6.2  อาคารแบบท่ีโลง 
13.๗  การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลวเพ่ือนําไปใช 
ใหมหรือแปรสภาพเปนผลิตภัณฑใหม 
13.๘  การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ 
13.๙  การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา   
หรือแพปลา 
13.๑๐  การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร 
13.๑๑  การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง  หรือสัตว
พาหะนําโรค 
13.๑๒  การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง 
๑๓.13  การผลิต  สะสม  หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล 
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แบบ   อภ. ๑ 

แบบคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
 
เลขท่ีรับ............./................ 
 
        เขียนท่ี…………………………………………..…………..    
       วันท่ี....................เดือน.............................พ.ศ.................  
  

 ขาพเจา...................................................................................อายุ....................ป  สัญชาติ...............................  
อยูบานเลขท่ี.......................หมูท่ี....................ตรอก/ซอย.......................................ถนน.................................................  
แขวง/ตําบล..................................เขต/อําเภอ.............................................  จังหวัด......................................................  
หมายเลขโทรศัพท........................................................... 

 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพประเภท..................................................... 

..................................................................ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลจะโหนง  โดยใชชื่อสถานประกอบการวา

....................................................... ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี.............หมูท่ี............ตําบลจะโหนง  อําเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา 

โทรศัพท.....................................  โทรสาร ............................................. 

 พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลว คือ 

 ๑.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผูขอรับใบอนุญาต 
 ๒.  สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาต 
 ๓.  สําเนาใบอนุญาต ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการ  (ถามี) 

      สําเนาใบอนุญาต ตามกฎหมายวาดวยโรงงานของสถานประกอบการ  (ถามี) 

 

      ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 

 

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

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

 

 

 

 

 

 



 

(ดานหลังคําขอรับใบอนุญาต) 
แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนของเจาหนาท่ี 

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

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  

 (   )  ครบ   

 (   )  ไมครบ คือ 

  (1)...................................................................... 
  (2)....................................................................... 
  (3)....................................................................... 
  (๔)....................................................................... 

 

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

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

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

 



 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

 
  (   )  เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเง่ือนไข  ดังนี้ 
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 
  (   )  เห็นควรไมอนุญาต เพราะ 
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 
      (ลงชื่อ)................................................เจาพนักงานสาธารณสุข 
                (............................................) 
            ตําแหนง........................................................ 

วันท่ี......../............./.......... 
 

 

ความเห็นของปลัดองคการบริหารสวนตําบลจะโหนง 

                    (   )  เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเง่ือนไข  ดังนี้ 
.........................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
 
  (   )  เห็นควรไมอนุญาต เพราะ 
.........................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
 
      (ลงชื่อ)...................................................... 
                 (............................................) 
                     ปลัดองคการบริหารสวนตําบลจะโหนง 

วันท่ี......../............./.......... 
 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

(    ) อนุญาตใหประกอบกิจการได 

(    ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

 

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

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

                                                               นายกองคการบริหารสวนตําบลจะโหนง 

                                                                     วันท่ี........./............/.............. 

 



 

      แบบ  อภ. 2 
 

 

                                                     

                                                            ใบอนุญาต                                        

 ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

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

 อนุญาตให..................................................อายุ.........ป สัญชาติ............................อยูบานเลขท่ี........................  

หมูท่ี........................................ถนน.................................ตําบล.....................................อําเภอ........................................

จังหวัด........................................................โทรศัพท.............................................. 

 ขอ  ๑)  ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภท............................................................................
โดยใชชื่อสถานประกอบกิจการวา................................................................................................................................  
ตั้งอยู ณ บานเลขท่ี.......................หมูท่ี........................ตรอก/ซอย..................................ถนน.......................................  
ตําบล.................................................อําเภอ...................................................จังหวัด.................................................   
โทรศัพท..............................................โทรสาร................................... 
เสียคาธรรมเนียม  ปละ.................................บาท (.....................................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน
เลมท่ี.....................เลขท่ี....................ลงวันท่ี.......................เดือน.............................พ.ศ.................... 
 ขอ  ๒)  ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 

(1) ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลจะโหนง วาดวยการควบคุมกิจการท่ีเปน
อันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2560 

(2) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้ เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวของ โดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 

(3) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ ดังตอไปนี้อีกดวย คือ 
(3.1).......................................................................... 
(3.2).......................................................................... 

                                      ออกให  ณ  วันท่ี              เดือน                         พ.ศ.    

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

 

  
(ลงชื่อ)............................................     (ลงชื่อ)............................................... 
         (.......................................)              (..........................................) 
     ผูอํานวยการกองคลัง ผูรับเงิน                นายกองคการบริหารสวนตําบลจะโหนง 
 
 
คําเตือน 1) ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในท่ีเปดเผย เห็นไดงาย ณ สถานท่ีท่ีไดรับใบอนุญาต หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน 
     500 บาท 
           2) ตองตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ มิฉะนั้นตองชําระคาปรับเพ่ิมข้ึนรอยละ 20 (ตอดานหลัง) 



 

รายการการตอใบอนุญาตและการเสียคาธรรมเนียม 

 

 
วัน/เดือน/ป 

ท่ีออกใบอนุญาต 

 
 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีสิ้นอายุ

ใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงช่ือ) 
เจาพนักงาน

ทองถิ่น 
เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

      
      
      
      
      
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

แบบ  อภ. ๓ 

แบบคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

เลขท่ีรับ............../................. 

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

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

 

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

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

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

โทรศัพท......................................................................โทรสาร.............................................  

 ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  

ประเภท.......................................................................................................ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลจะโหนง  

โดยใชชื่อสถานประกอบการวา...............................................................ตั้ง  ณ   เลขท่ี.........หมูท่ี..........ตําบลจะโหนง  

อําเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา  โทรศัพท..............................................โทรสาร...................................................... 

   

 พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานมาดวยแลว คือ 

  ๑)  สําเนาใบอนุญาตเดิม 

  ๒)  สําเนาใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียม การออกใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพเดิม   

  3).....................................................................................................................................................   

 

 ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในใบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 



 

(ดานหลังคําขอตอใบอนุญาต) 

สวนของเจาหนาท่ี 

 

เลขท่ี.......................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี.................เดือน.............................พ.ศ....................... 

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  

 (   )  ครบ   
 (   )  ไมครบ คือ 
  (1)................................. 

  (2)................................. 
  (3)................................. 
      (ลงชื่อ)............................................................. 

                 (..............................................) 
                ตําแหนง.......................................................... 
ความเห็นของปลัดองคการบริหารสวนตําบลจะโหนง 

                    (   )  เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเง่ือนไข  ดังนี้ 
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 

 
  (   )  เห็นควรไมอนุญาต เพราะ 
.........................................................................................................................................................................................

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

               (..................................................) 
                       ปลัดองคการบริหารสวนตําบลจะโหนง 

วันท่ี......../............./.......... 
 

 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

(    ) อนุญาตใหประกอบกิจการได 

(    ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

 

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

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

                                                               นายกองคการบริหารสวนตําบลจะโหนง 

                                                                     วันท่ี........./............/.............. 



 

แบบ  อภ.  ๔ 

 

แบบคําขออนุญาตตาง ๆ เกี่ยวกับการประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

เลขท่ีรับ................./.................... 

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

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

 

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

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

ตําบล........................................./อําเภอ......................................จังหวัด......................................................................

หมายเลขโทรศัพท.........................................โทรสาร............................................  

ไดประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภท .................................................................................................. 

ตั้งอยูบานเลขท่ี.....................หมูท่ี............ตําบลจะโหนง   อําเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา โทรศัพท...............................

โทรสาร................................................. 

 ขอยื่นคําขอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลจะโหนง ดวยขาพเจามีความประสงคจะขอดําเนินการเก่ียวกับ

กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ดังตอไปนี้ 

  ๑)  ยกเลิกการประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพประเภทและชื่อดังกลาวขางตน

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

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

 

 2).........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
    
  ขอรับรองวา  ขอความในใบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

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

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

 
 


