
 หนา  ๙๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทาเคย 
เรื่อง   การควบคุมกิจการท่ีเปนอนัตรายตอสุขภาพ     

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทาเคย  วาดวยการควบคุมกิจการ 

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพในเขตองคการบริหารสวนตําบลทาเคย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)   

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓   

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลทาเคย 

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลทาเคยและนายอําเภอทาฉางจึงตราขอบัญญัติไว   

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทาเคย  เรื่อง  การควบคุมกิจการ 

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลทาเคยเมื่อพนกําหนดสิบหาวัน 

นับถัดจากวันท่ีไดประกาศไวโดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลทาเคย 

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล  เรื่อง  การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตราย 

ตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๔๙   

ขอ ๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทาเคยเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

ขอ ๕ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งรับผิดชอบ 

ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 



 หนา  ๙๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ   

  “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอาจเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน   

  “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย

ของสาธารณชน   

  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะทางอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน   

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะทางน้ําอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

หรือส่ิงที่ที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได   

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลทาเคย   

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ ๖ ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้  เปนกิจการที่ตองมีการควบคุมภายในเขตองคการ 

บริหารสวนตําบลทาเคย   

  (๑) กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

   (๑.๑)  การเล้ียงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเล้ือยคลานหรือแมลง 

   (๑.๒)  การเล้ียงสัตวเพ่ือรีดเอาน้ํานม 

   (๑.๓)  การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอ่ืนอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน  

เพ่ือใหประชาชนเขาใชหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ทั้งนี้  จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการ 

ไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 



 หนา  ๙๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๒) กิจการที่เกี่ยวกับสัตวหรือผลิตภัณฑสัตว 

   (๒.๑)  การฆาสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  

และการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๒.๒)  การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ขนสัตวที่ยังมิไดฟอก 

   (๒.๓)  การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

   (๒.๔)  การเคี่ยวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว 

   (๒.๕)  การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวน 

ในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  และการขายในตลาด 

   (๒.๖)  การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว   

เขาสัตว  หนังสัตว  ขนสัตว  หรือสวนอื่น ๆ  ของสัตว 

   (๒.๗)  การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม   

หรือการกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืชหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช  เพ่ือเปนอาหารสัตว 

   (๒.๘)  การสะสมหรือการลางครั่ง 

  (๓) กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 

   (๓.๑)  การผลิตเนยเทียม 

   (๓.๒)  การผลิตกะป  น้ําพริกแดง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา   

เตาเจ้ียว  ซีอิ๊ว  หอมแดง  หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๓)  การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ยกเวนการผลิต 

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๔)  การตากเนือ้  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเคี่ยวมนักุง  ยกเวนการผลิตเพ่ือบรโิภค 

ในครัวเรือน 

   (๓.๕)  การนึ่ง  การตม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว  

พืช  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

     (๓.๖)  การเคี่ยวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง  ยกเวน 

ในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 



 หนา  ๙๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

     (๓.๗)  การผลิตเสนบะหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  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)  การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํามันวัว 

   (๓.๑๕)  การผลิต  การบรรจุเอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู 

   (๓.๑๖)  การคั่วกาแฟ 

   (๓.๑๗)  การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 

   (๓.๑๘)  การผลิตผงชูรส 

   (๓.๑๙)  การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค 

   (๓.๒๐)  การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอื่น  ยกเวนการผลิต 

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๒๑)  การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 

   (๓.๒๒)  การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๒๓)  การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

   (๓.๒๔)  การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร 

   (๓.๒๕)  การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานท่ีจําหนายอาหารหรือเพ่ือบริโภค 

ในครัวเรือน 

   (๓.๒๖)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต  ๕  แรงมาขึ้นไป 



 หนา  ๙๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  (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  แปงสาคูหรือแปงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

ดวยเครื่องจักร 

   (๕.๔)  การสีขาวดวยเครื่องจักร 

   (๕.๕)  การผลิตยาสูบ 

   (๕.๖)  การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร 

   (๕.๗)  การผลิต  การสะสมปุย 

   (๕.๘)  การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุดิบคลายคลึงดวยเครื่องจักร 

   (๕.๙)  การผลิต  การสะสมหรือการขนถายมันสําปะหลัง 

  (๖) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

   (๖.๑)  การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ 

   (๖.๒)  การกลึง  การหลอ  การถลุงแรหรือโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาต 

ใน  (๖.๑) 

   (๖.๓)  การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  การอัดโลหะ 

ดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

   (๖.๔)  การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล 

หรือโลหะอื่นใด  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑) 



 หนา  ๑๐๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๖.๕)  การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือวิธีอื่นใด  ยกเวนกิจการ 

ที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

   (๖.๖)  การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือลางแร 

  (๗) กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

   (๗.๑)  การทอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสารกันสนิมยานยนต 

   (๗.๒)  การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตงระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ 

ที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

   (๗.๓)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไวบริการ

หรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอม  ปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย 

   (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  การขัดรอง  การทําคิ้ว   

หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร 

   (๘.๓)  การประดิษฐหวายเปนส่ิงของดวยเครื่องจักรหรือการพน  การทาสารเคมี 

เคลือบเงาสีหรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 

   (๘.๔)  การอบไม 

   (๘.๕)  การผลิตธูปดวยเครื่องจักร 

   (๘.๖)  การประดิษฐส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ 

   (๘.๗)  การผลิตกระดาษตาง ๆ 

   (๘.๘)  การเผาถานหรือสะสมถาน 



 หนา  ๑๐๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๙) กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

   (๙.๑)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด 

   (๙.๒)  การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร 

   (๙.๓)  การประกอบกิจการโรงแรม  หรือกิจการอื่นใดในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๔)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หองแบงเชาหรือกิจการอื่นใด 

ในทํานองเดียวกัน   

   (๙.๕)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

   (๙.๖)  การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ   

หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๗)  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่นใดในทํานองเดียวกัน   

   (๙.๘)  การจัดใหมกีารเลนสเกต  โดยมีการแสดงหรือเสียงประกอบ  หรือการเลนอื่น ๆ   

ในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๙)  การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ 

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

   (๙.๑๐)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ 

ใหอาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ  การบริหารรางกายหรือวิธีอื่นใด  เวนแตการใหบริการดังกลาวในสถานพยาบาล 

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๑๑)  การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม 

   (๙.๑๒)  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร 

หรือส่ิงแวดลอม 

   (๙.๑๓)  การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสนามฝกซอมกอลฟ 

  (๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

   (๑๐.๑)  การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักรหรือการทอผาดวยกี่กระตุก 

ตั้งแต  ๕  กี๋ขึ้นไป 

   (๑๐.๒)  การสะสมปอ  ปาน  ฝายหรือนุน 



 หนา  ๑๐๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๑๐.๓)  การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๔)  การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงอื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๕)  การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  ๕  เครื่องขึ้นไป 

   (๑๐.๖)  การพิมพผาหรือการพิมพบนส่ิงทออื่น ๆ 

   (๑๐.๗)  การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๘)  การยอม  การกัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ 

  (๑๑) กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนตหรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๑.๑)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

   (๑๑.๒)  การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร 

   (๑๑.๓)  การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนตหรือวัตถุที่คลายคลึงกัน  การสะสม  การผสม 

ซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  หรือวัตถุที่คลายคลึงกัน 

   (๑๑.๔)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจกหรือวัตถุที่คลายคลึงกัน 

   (๑๑.๕)  การเล่ือย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนส่ิงของตาง ๆ 

   (๑๑.๖)  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน 

   (๑๑.๗)  การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม   

เชน  ผาเบรก  ผาคลัตช  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝาเพดาน  ทอน้ํา  เปนตน 

   (๑๑.๘)  การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

   (๑๑.๙)  การผลิตกระดาษทราย 

   (๑๑.๑๐)  การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

  (๑๒) กิจกรรมที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี 

   (๑๒.๑)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ 

หรือสารตัวทําลาย 

   (๑๒.๒)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ 

   (๑๒.๓)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ 

   (๑๒.๔)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก 

   (๑๒.๕)  การพนสี  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (๗.๑) 



 หนา  ๑๐๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๑๒.๖)  การประดิษฐส่ิงของเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด   

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๒.๗)  การโม  การบดชัน 

   (๑๒.๘)  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 

   (๑๒.๙)  การผลิต  การลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 

   (๑๒.๑๐)  การเคลือบ  การชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท   

หรือวัตถุที่คลายคลึง   

   (๑๒.๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๒.๑๒)  การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

   (๑๒.๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแหง 

   (๑๒.๑๔)  การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิงหรอืสารเคมอีันเปนสวนประกอบ 

ในการผลิตดอกไมเพลิง 

   (๑๒.๑๕)  การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา 

   (๑๒.๑๖)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

   (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  พิมพเขียวหรือการถายเอกสาร 

   (๑๓.๕)  การสะสมวัตถุหรือส่ิงของที่ชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 

   (๑๓.๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา 

   (๑๓.๗)  การลางขวดภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว 

   (๑๓.๘)  การพิมพสีลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

   (๑๓.๙)  การกอสราง 



 หนา  ๑๐๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๗ สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้  ที่ตั้งอยูในเขตที่กฎหมาย 

วาดวยการผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลบังคับใช  หรือสถานประกอบกิจการใด 

ท่ีเขาขายเปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย  จะตองปฏิบัติตามกฎหมาย 

วาดวยการนั้นและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของดวย 

 

หมวด  ๒ 

สถานทีต่ั้ง  ลักษณะอาคาร  และการสุขาภิบาล 

ขอ ๘ สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน  

สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานท่ีอื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  

ทั้งนี้  ในกรณีท่ีสถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้นจะตองตั้งอยูหางจาก 

ชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาลหรือสถานที่อื่น ๆ   

ไมนอยกวา  ๕๐๐  เมตร  ทั้งนี้  เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพอนามัยหรือการกอเหตุรําคาญของประชาชน 

ขอ ๙ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมที่จะประกอบกิจการท่ีขออนุญาตได 

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

  (๒)  บันไดหนไีฟหรอืทางออกฉกุเฉนิมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  ทั้งนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมาย

แสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

  (๓)  ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศ  ใหเปนไปตามกฎหมาย 

วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

  (๔)  ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพท่ีถูกสุขลักษณะ 

เปนประจําทุกวัน 



 หนา  ๑๐๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๑๐ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใด

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ  ตองจัดใหมีท่ีอาบน้ําฉุกเฉิน  ที่ลางตาฉุกเฉิน  ตามความจําเปนและเหมาะสม 

กับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวย 

วัตถุอันตรายและกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๑ สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

  (๑)  มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย   

รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณท่ีเก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ 

  (๒)  ในกรณีที่มีการกําจัดเอง  ตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่นและตอง

ดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

  (๓)  กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใดที่อาจเปนอันตราย 

ตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  จะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๒ สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวที่เปนพาหะของโรคติดตอ 

ใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

ขอ ๑๓ สถานประกอบกิจการที่เปนโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับการประกอบอาหาร   

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงาน  ตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวย 

สถานจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

ขอ ๑๔ สถานประกอบกิจการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบ  เรียบรอย  ปลอดภัยเปนสัดสวน 

และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

 

หมวด  ๓ 

การอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

ขอ ๑๕ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติใหเปนไป 

ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 



 หนา  ๑๐๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๑๖ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้ 

  (๑)  มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิง 

อยางนอยหกเดือนตอครั้งและมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานที่ทางราชการกําหนด 

หรือยอมรับใหแกคนงานไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

  (๒)  กรณีที่มีวัตถุอันตราย  ตองมีสถานท่ีที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย 

หรือส่ิงของท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ  ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

 

หมวด  ๔ 

การควบคมุของเสีย  มลพิษหรือส่ิงใด ๆ  ทีเ่กดิจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ 

ขอ ๑๗ สถานประกอบกิจการใดที่มีการประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียง 

หรือความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตรายหรือมีการใชสารเคมี 

หรือวัตถุอันตราย  จะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปน 

อันตรายตอสุขภาพของคนงานและผูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

 

หมวด  ๕ 

ใบอนุญาต 

ขอ ๑๘ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  หามผูใดดําเนินกิจการ 

ตามท่ีตองมีการควบคุมตามขอ  ๖  ในลักษณะที่เปนการคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ในการออกใบอนุญาต  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะ  ใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ 

เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวโดยทั่วไปในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว 



 หนา  ๑๐๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๑๙ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามส่ิงที่ตองการควบคุมตามขอ  ๖  ในลักษณะที่เปนการคา  

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมท้ังเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓)  อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลทาเคยประกาศกําหนด 

ขอ ๒๐ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ตองปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้โดยเครงครัด 

  (๒)  ใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลทาเคยเปนอยางดี 

    (๓)  กิจการที่มีผลกระทบตอสุขภาพและชุมชนจะตองมีการทําประชาคมหมูบานกอน   

ขอ ๒๑ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาว  โดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๒๒ เมื่อไดรับใบคําขอรับอนุญาตหรือใบคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงือ่นไขที่กําหนดไวในขอบญัญตัินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน   

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต  ก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ   

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนบัแตวันไดรับคําขอ  ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนด 

ในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาหนาที่ทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได 

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน  แตตอง 

มีหนังสือแจงขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลาตามวรรคสอง 

หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี   



 หนา  ๑๐๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๒๓  ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาตและใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ 

ขององคการบริหารสวนตําบลทาเคยเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาต  จะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตอใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๑๙  และขอ  ๒๐  ดวย 

ขอ  ๒๔  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต  สําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาตส้ินอายุ 

สําหรับกรณีที่เปนการขอตอใบอนุญาตตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลา 

ที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแตผูไดรับใบอนุญาต 

จะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  คางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา 

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม 

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๒๕  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลทาเคย 

ขอ  ๒๖  ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานที่ 

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ  ๒๗  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต 

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุด   

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 



 หนา  ๑๐๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอเจาพนักงานเจาหนาที่แหงท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๒๘ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญตัินี ้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กาํหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการ 

ตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลา 

ที่เห็นสมควร  แตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๙ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตัง้แตสองครัง้ขึน้ไปและมีเหตทุี่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถกูตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

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

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต 

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตของประชาชน 

ขอ ๓๐ คําส่ังพักใชใบอนุญาต  คําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับใบอนุญาตทราบ   

ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาตหรอืผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ังทางไปรษณียตอบรบั   

หรือใหปดคําส่ังนัน้ไวในท่ีเปดเผย  เห็นไดงาย  ภูมิลําเนาหรือสํานกัทําการงานของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวา 

ผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึงหรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ ๓๑ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  จะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน 

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 



 หนา  ๑๑๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๓๒  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้  ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๐  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ประดิษฐ  จันทรแจมใส 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลทาเคย 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทาเคย 

เรื่อง  การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
อัตราคาธรรมเนียม 

(บาท) 

๑ กิจการท่ีเกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

 ๑.๑  การเลี้ยงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเลื้อยคลานหรือแมลง 
 ๑.๑.๑ การเลี้ยงมา  โค  กระบือ 
  ก.  จํานวนตั้งแต  ๑๑  ตัว  แตไมเกิน  ๒๐  ตัว 
  ข.  จํานวนตั้งแต  ๒๑  ตัวข้ึนไป 

 
 

๑๐๐ 
๒๐๐ 

  ๑.๑.๒ การเลี้ยงสุกร 
  ก.  จํานวนตั้งแต  ๑๕  ตัว  แตไมเกิน  ๔๙  ตัว 
  ข.  จํานวนตั้งแต  ๕๐  ตัว  แตไมเกิน  ๑๐๐  ตัว 
  ค.  จํานวนตั้งแต  ๑๐๑  ตัว  แตไมเกิน  ๕๐๐  ตัว 
  ง.  จํานวนตั้งแต  ๕๐๑  ตัว  แตไมเกิน  ๑,๐๐๐  ตัว 
  จ.  จํานวนตั้งแต  ๑,๐๐๐  ตวัข้ึนไป 

 
๑๐๐ 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

  ๑.๑.๓ การเลี้ยงแพะ  แกะ 
  ก.  จํานวนตั้งแต  ๑๕  ตัว  แตไมเกิน  ๕๐  ตัว 
  ข.  จํานวนตั้งแต  ๕๑  ตัว  แตไมเกิน  ๑๐๐  ตัว 
  ค.  จํานวนตั้งแต  ๑๐๑  ตัวข้ึนไป 

 
๑๐๐ 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

  ๑.๑.๔ การเลี้ยงหาน  เปด  ไก 
  ก.  จํานวนตั้งแต  ๑๐๑  ตัว  แตไมเกิน  ๒๐๐  ตัว 
  ข.  จํานวนตั้งแต  ๒๐๑  ตัว  แตไมเกิน  ๕๐๐  ตัว 
  ค.  จํานวนตั้งแต  ๕๐๑  ตัวข้ึนไป 

 
๑๐๐ 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

 ๑.๒ การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอ่ืนใด อันมีลักษณะเดียวกัน  
เพ่ือใหประชาชนเขาชม  หรือเพ่ือประโยชนของกิจการนี้  ท้ังนี้ 
จะมีการเก็บคาดูหรือคาบริการ  ไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

๕๐๐ 

๒ กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 
 ๒.๑ การฆาสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายใน

ตลาดและการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
 ๒.๑.๑ โดยใชเครื่องจักร 
 ๒.๑.๒ โดยไมใชเครื่องจักร 

 
 

๕๐๐ 
๒๐๐ 

 ๒.๒ การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ขนสัตว  ท่ียังมิไดฟอก ๕๐๐ 

 ๒.๓ การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวท่ียังมิไดแปรรูป ๕๐๐ 

 ๒.๔ การเค่ียวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว ๕๐๐ 

 ๒.๕ การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวน 
ในกรณีสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  และการขายในตลาด 

๕๐๐ 

 ๒.๖ การประดิษฐเครื่องใชผลิตภัณฑอ่ืน ๆ จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว เขา  
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สัตว หนังสัตว ขนสัตว หรือสวนอ่ืน ๆ ของสัตว 

 ๒.๖.๑ โดยใชเครื่องจักร 

 ๒.๖.๒ โดยไมใชเครื่องจักร 

 

๕๐๐ 

๒๐๐ 

 ๒.๗ การผลิต  การโม การปน การบด การผสม การบรรจุ การสะสม  
หรือการกระทําอ่ืนใดตอสัตวหรือพืช หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช   
เพ่ือเปนอาหารสัตว 

๕๐๐ 

 ๒.๘ การสะสมหรือการลางครั่ง ๕๐๐ 
๓  กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 

 ๓.๑  การผลิตเนย  เนยเทียม ๕๐๐ 
 ๓.๒  การผลิตกะป  น้ําพริกแดง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  

เตาเจี้ยว  ซีอ๊ิว  หอยแดง  หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ  ยกเวน  การผลิตเพ่ือบริโภค 
ในครัวเรือน(ตั้งแต ๑๐๐ กิโลกรัมข้ึนไป) 

๑๐๐ 

 ๓.๓  การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  ยกเวนการผลิต 
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน  (ตั้งแต  ๑๐๐  กิโลกรัมข้ึนไป) 

๑๐๐ 

 ๓.๔  การตากเนื้อ  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเค่ียวมันกุง  ยกเวนการผลิต 
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน  (ตั้งแต ๑๐๐ กิโลกรัมข้ึนไป) 

๑๐๐ 

 ๓.๕  การนึ่ง  การตม  การเค่ียว  การตาก  หรือวิธีอ่ืนในการผลิตอาหาร 
จากสัตว  พืช  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหารและเรขาย  การขายในตลาด  
และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  (ตั้งแต ๑๐๐ กิโลกรัมข้ึนไป) 

๑๐๐ 

 ๓.๖  การเค่ียวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยก  ไสกรอก  หมูตั้ง  ยกเวน 
ในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด และการผลิต 
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน  (ตั้งแต ๑๐๐ กิโลกรัมข้ึนไป) 

๑๐๐ 

 ๓.๗  การผลิตเสนหม่ี  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  เก้ียมอ๋ี 
 ๓.๗.๑  โดยใชเครื่องจักร 
 ๓.๗.๒  โดยไมใชเครื่องจักร 

 
๓๐๐ 
๑๐๐ 

 ๓.๘  การผลิตแบะแซ ๒๐๐ 
 ๓.๙  การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด 

 ๓.๙.๑  โดยใชเครื่องจักร 
 ๓.๙.๒  โดยไมใชเครื่องจักร 

 
๓๐๐ 
๑๐๐ 

 ๓.๑๐  การประกอบกิจการขนมปงสด  ขนมปงแหง  ขนมเปยะ 
 ๓.๑๐.๑  โดยใชเครื่องจักร 
 ๓.๑๐.๒  โดยไมใชเครื่องจักร 

 
๓๐๐ 
๑๐๐ 

 ๓.๑๑  การแกะ  การลางสัตวน้ํา  ท่ีไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  ยกเวน
การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๓๐๐ 

 ๓.๑๒  การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถ่ัวเหลือง  เครื่องดื่มตาง ๆ  
บรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
 ๓.๑๒.๑  โดยใชเครื่องจักร 

 
 

๓๐๐ 
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 ๓.๑๒.๒  โดยไมใชเครื่องจักร ๑๐๐ 
 ๓.๑๓  การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล 

 ๓.๑๓.๑  น้ําตาลทราย 
 ๓.๑๓.๒  น้ําตาลอยางอ่ืน 

 
๓๐๐ 
๑๐๐ 

 ๓.๑๔  การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว ๓๐๐ 

 ๓.๑๕  การผลิต  การแบงบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร ไวน  
น้ําสมสายชู 

๓๐๐ 

 ๓.๑๖  การค่ัวกาแฟ 
 ๓.๑๖.๑  โดยใชเครื่องจักร 
 ๓.๑๖.๒  โดยไมใชเครื่องจักร 

 
๓๐๐ 
๑๐๐ 

 ๓.๑๗  การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 
 ๓.๑๗.๑  กําลังเกิน  ๕  แรงมาข้ึนไป 
 ๓.๑๗.๒  กําลังไมเกิน  ๕  แรงมา 

 
๕๐๐ 
๒๐๐ 

 ๓.๑๘  การผลิตผงชูรส ๕๐๐ 

 ๓.๑๙  การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค ๕๐๐ 

 ๓.๒๐  การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอ่ืน  ยกเวน 
การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน ตั้งแต ๑๐๐  กิโลกรัมข้ึนไป 

๕๐๐ 

 ๓.๒๑  การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ ๕๐๐ 

 ๓.๒๒  การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
 ๓.๒๒.๑  โดยใชเครื่องจักร 
 ๓.๒๒.๒  โดยไมใชเครื่องจักร 

 
๕๐๐ 
๒๐๐ 

 ๓.๒๓  การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึง 
 ๓.๒๓.๑  โดยใชเครื่องจักร 
 ๓.๒๓.๒  โดยไมใชเครื่องจักร 

 
๕๐๐ 
๒๐๐ 

 ๓.๒๔  การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร ๕๐๐ 

 ๓.๒๕  การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวน  การผลิตเพ่ือใชในสถานท่ีจําหนาย ๕๐๐ 

 ๓.๒๖  การผลิตอาหารบริโภคในครัวเรือน  การเก็บ  การถนอมอาหาร 
ดวยเครื่องจักรท่ีมีกําลังตั้งแต  ๕  แรงมาข้ึนไป 

๕๐๐ 
 

๔ กิจการท่ีเกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑชําระลาง 
 ๔.๑  การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 

 ๔.๑.๑  กําลังเกินกวา  ๒  แรงมา 
 ๔.๑.๒  กําลังไมเกินกวา  ๒  แรงมา 

 
๕๐๐ 
๒๐๐ 

 ๔.๒  การผลิต  การบรรจุยาสฟีน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น   

เครื่องสําอางตาง ๆ 

 ๔.๒.๑  โดยใชเครื่องจักร 

 

 

๕๐๐ 
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 ๔.๒.๒  โดยไมใชเครื่องจักร ๒๐๐ 

 ๔.๓  การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี ๕๐๐ 

 ๔.๔  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป ๕๐๐ 

๕  กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 
 ๕.๑  การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช ๑,๐๐๐ 

 ๕.๒  การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ ๑,๐๐๐ 

 ๕.๓ การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคูหรือแปงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
 ๕.๓.๑  โดยใชเครื่องจักร 
 ๕.๓.๒  โดยไมใชเครื่องจักร 

 
๕๐๐ 
๒๐๐ 

 ๕.๔ การสีขาวดวยเครื่องจักร  (ยกเวนเพ่ือบริโภคในครัวเรือน) ๑๐๐ 

 ๕.๕ การผลิตยาสูบ 
 ๕.๕.๑  โดยใชเครื่องจักร 
 ๕.๕.๒  โดยไมใชเครื่องจักร 

 
๕๐๐ 
๒๐๐ 

 ๕.๖ การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร 
(ยกเวนเพ่ือบริโภคในครัวเรือน) 

๑๐๐ 

 ๕.๗ การผลิต  การสะสมปุย 
 ๕.๗.๑การผลิตโดยใชเครื่องจักร 
 ๕.๗.๒การสะสมปุยโดยไมใชเครื่องจักร 

 
๕๐๐ 
๓๐๐ 

 ๕.๘ การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร ๕๐๐ 

 ๕.๙ การตาก  การสะสมหรือการขนถายมันสําปะหลัง ๕๐๐ 

๖ กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร 
 ๖.๑  การผลิตโลหะเปนภาชนะเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ 

 ๖.๑.๑  โดยใชเครื่องจักร 
 ๖.๑.๒  โดยไมใชเครื่องจักร 

 
๕๐๐ 
๒๐๐ 

 ๖.๒  การหลอม การหลอ การถลุงแร หรือโลหะทุกชนิด  
ยกเวนกิจการใน  ๖.๑ 
 ๖.๒.๑  โรงงานถลุงหรือหลอหลอม 
 ๖.๒.๒  ประเภทรานกลึงหรือหลอหลอม 

 
 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 ๖.๓  การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด   
การอัดดวยโลหะ  เครื่องจักร  กาซ  หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาต
ใน  ๖.๑ 

๕๐๐ 
 

 ๖.๔  การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  
หรือโลหะอ่ืนใด  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๖.๑ 

๕๐๐ 
 

 ๖.๕  การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือวิธีอ่ืนใด   
ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๖.๑ 

๕๐๐ 
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 ๖.๖  การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือลางแร ๕๐๐ 

๗  กิจการท่ีเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 
 ๗.๑  การตอ  ประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสารกันสนิม

รถยนต 
๕๐๐ 

 ๗.๒  การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตงระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ 
ท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักหรือเครื่องกล 

๕๐๐ 

 ๗.๓  การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล   
ซ่ึงมีไวบริการหรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุง 
ยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย 

๕๐๐ 
 

 ๗.๔  การลาง  การอัดฉีดยานยนต ๕๐๐ 

 ๗.๕  การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ 
 ๗.๕.๑  การทําแบตเตอรี่น้ําและแหง 
 ๗.๕.๒  การอัด  การซอมแบตเตอรี่ 

 
๕๐๐ 
๒๐๐ 

 ๗.๖  การปะ  การเชื่องยาง 
 ๗.๖.๑  รถยนต 
 ๗.๖.๒  รถจักรยานยนต  จักรยาน  รถท่ีมีลอตั้งแตสามลอลงมา 

 
๕๐๐ 
๒๐๐ 

 ๗.๗  การอัดผาเบรก  ผาคลัตช ๒๐๐ 

๘ กิจการท่ีเกี่ยวกับไม 
 ๘.๑  การผลิตไมขีดไฟ ๕๐๐ 

 ๘.๒  การเลื่อย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําค้ิว  
หรือตัดตนไมดวยเครื่องจักร 

๕๐๐ 

 ๘.๓  การประดิษฐไม  หวาย  เปนสิ่งของดวยเครื่องจักรหรือการพน  การทา 
สารเคลือบเงาสีหรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 

๕๐๐ 

 ๘.๔  การอบไม ๕๐๐ 

 ๘.๕  การผลิตธูปดวยเครื่องจักร ๕๐๐ 

 ๘.๖  การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชเครื่องเขียนดวยกระดาษ 
 ๘.๖.๑  โดยใชเครื่องจักรกําลังเกินกวา  ๒  แรงมา 
 ๘.๖.๒  โดยใชเครื่องจักรกําลังไมเกิน  ๒  แรงมา 

 
๕๐๐ 
๒๐๐ 

 ๘.๗  การผลิตกระดาษตาง ๆ ๕๐๐ 

 ๘.๘  การเผาถานหรือการสะสมถาน ๕๐๐ 

๙ กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 
 ๙.๑  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด ๕๐๐ 

 ๙.๒  การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร ๕๐๐ 

 ๙.๓  การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
 ๙.๓.๑  มีหองพักตั้งแต  ๒๐  หองข้ึนไป 

 
๕๐๐ 
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 ๙.๓.๒  มีหองพักต่ํากวา  ๒๐  หอง  
 ๙.๔  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หองแบงใหเชา 

หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
๕๐๐ 

 
 ๙.๕  การประกอบกิจการโรงมหรสพ ๕๐๐ 

 ๙.๖  การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  
หรือการแสดงในทํานองเดียวกัน 

๕๐๐ 

 ๙.๗  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน ๕๐๐ 

 ๙.๘  การจัดใหมีการเลนสเกตโดยมีแสงหรือเสียงประกอบหรือเลนอ่ืน ๆ   
ในทํานองเดียวกัน 

๕๐๐ 

 ๙.๙  การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนกิจการท่ีอยูในบังคับ 
ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

๕๐๐ 

 ๙.๑๐  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุมทาง
โภชนาการ  การใหอาหารท่ีวัตถุประสงคพิเศษ  การบริหารรางกาย 
หรือโดยวิธีอ่ืนใด  เวนแตการใหบริการดังกลาวในสถานพยาบาลตามกฎหมาย 
วาดวยสถานพยาบาล 

๕๐๐ 

 ๙.๑๑  การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม                                         ๕๐๐ 

 ๙.๑๒  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางแพทย  การสาธารณสุข  
วิทยาศาสตร  หรือสิ่งแวดลอม 

๕๐๐ 

 ๙.๑๓  การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสนามฝกซอมกอลฟ ๕๐๐ 

๑๐ กิจการท่ีเกี่ยวกับส่ิงทอ 
 ๑๐.๑  การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร  หรือการทอผา 

ดวยก่ีกระตุกตั้งแต  ๕  ก่ีข้ึนไป 
 ๑๐.๑.๑  การกรอดาย  การปนดาย  ทอผาดวยเครื่องจักร 
 ๑๐.๑.๒  การทอผาดวยเครื่องก่ีกระตุกเกินกวา  ๕  ก่ีข้ึนไป 

 
 

๕๐๐ 
๒๐๐ 

 ๑๐.๒  การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  หรือนุน ๕๐๐ 

 ๑๐.๓  การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร ๕๐๐ 

 ๑๐.๔  การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งอ่ืน ๆ ดวยเครื่องจักร ๕๐๐ 

 ๑๐.๕  การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  ๕  เครื่องข้ึนไป 
 ๑๐.๕.๑  จํานวน  ตั้งแต  ๖  เครื่อง  แตไมเกิน  ๑๐  เครื่อง 
 ๑๐.๕.๒  จํานวน  ๑๐  เครื่องข้ึนไป 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 ๑๐.๖  การพิมพผา หรือการพิมพบนสิ่งทออ่ืน ๆ ๕๐๐ 

 ๑๐.๗  การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร ๕๐๐ 

 ๑๐.๘  การยอม  การกัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืน ๆ ๕๐๐ 

๑๑ กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน  ดิน  ซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
 ๑๑.๑  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา  
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 ๑๑.๑.๑  โดยใชเครื่องจักร 
 ๑๑.๑.๒  โดยไมใชเครื่องจักร   ซ่ึงมีคนงานเกิน  ๕  คน 
 ๑๑.๑.๓  โดยไมใชเครื่องจักร   ซ่ึงมีคนงานไมเกิน  ๕  คน 

๕๐๐ 
๓๐๐ 
๒๐๐ 

 ๑๑.๒  การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร ๕,๐๐๐ 

 ๑๑.๓  การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๕๐๐ 

 ๑๑.๔  การสะสม  การผลิตซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
 ๑๑.๔.๑  น้ําหนักเกินกวา  ๕,๐๐๐  กิโลกรัม 
 ๑๑.๔.๒  น้ําหนักตั้งแต  ๑,๐๐๐  แตไมเกิน  ๕,๐๐๐  กิโลกรัม 
 ๑๑.๔.๓  น้ําหนักนอยกวา  ๑,๐๐๐  กิโลกรัม 

 
๕๐๐ 
๓๐๐ 
๒๐๐ 

 ๑๑.๕  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๑,๐๐๐ 

 ๑๑.๖  การเลื่อย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตาง ๆ ๕๐๐ 

 ๑๑.๗  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาปูน ๕๐๐ 

 ๑๑.๘  การผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม  เชน  
ผาเบรก  ผาคลัตช กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝาเพดาน  ทอน้ํา  เปนตน 

๑,๐๐๐ 

 ๑๑.๙  การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว ๑,๐๐๐ 

 ๑๑.๑๐  การผลิตกระดาษทราย ๑,๐๐๐ 

 ๑๑.๑๑  การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว ๑,๐๐๐ 

๑๒  กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี 
 ๑๒.๑  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  

หรือสารตัวทําลาย 
๑,๐๐๐ 

 ๑๒.๒  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ ๑,๐๐๐ 

 ๑๒.๓  การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียม 
หรือผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ 
 ๑๒.๓.๑  จํานวนเกินกวา  ๑,๐๐๐  ลิตร 
 ๑๒.๓.๒  จํานวนตั้งแต  ๑๐๐  ลิตร  แตไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  ลิตร 
 ๑๒.๓.๓  จํานวนนอยกวา  ๑๐๐  ลิตร 

 
 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๓๐๐ 

 ๑๒.๔  การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก ๑,๐๐๐ 

 ๑๒.๕  การพนสี  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๗.๑ 
 ๑๒.๕.๑  โดยไมใชเครื่องจักร 
 ๑๒.๕.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๕  แรงมา 
 ๑๒.๕.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๕  แรงมา 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 
๗๐๐ 

 ๑๒.๖  การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด   
เบเกอรไลทหรือวัตถุคลายคลึง 
 ๑๒.๖.๑  โดยไมใชเครื่องจักร 
 ๑๒.๖.๒  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๕  แรงมา 

 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 
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 ๑๒.๖.๓  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  ๕  แรงมา ๗๐๐ 
 ๑๒.๗  การโม  การบด 

 ๑๒.๗.๑  โดยใชเครื่องจักร 
 ๑๒.๗.๒  โดยไมใชเครื่องจักร 

 
๕๐๐ 
๓๐๐ 

 ๑๒.๘  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี ๕,๐๐๐ 
 ๑๒.๙  การผลิต  การลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 

 ๑๒.๙.๑  ฟลมรูปถาย 
 ๑๒.๙.๒  ฟลมภาพยนตร 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

 ๑๒.๑๐  การเคลือบ  การชุบ  วัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท 
หรือวัตถุคลายคลึง 

๑,๐๐๐ 

 ๑๒.๑๑  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบอเกอรไลทหรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๑,๐๐๐ 
 ๑๒.๑๒  การผลิต  การบรรจสุารเคมีดับเพลิง ๑,๐๐๐ 

 ๑๒.๑๓  การผลิตน้ําแข็งแหง ๑,๐๐๐ 
 

 
๑๒.๑๔  การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิงหรือสารเคมีอันเปน
สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 

๒,๐๐๐ 

 ๑๒.๑๕  การผลิตเชลแล็กหรอืสารเคลือบเงา ๒,๐๐๐ 
 ๑๒.๑๖  การผลิต  การบรรจ ุ การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืช 

หรือพาหะนําโรค 
๒,๐๐๐ 

 ๑๒.๑๗  การผลิต  การบรรจ ุ การสมกาว 
 ๑๒.๑๗.๑  โดยใชเครื่องจักร  
 ๑๒.๑๗.๒  โดยไมใชเครื่องจักร 

 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๑๓ กิจการอ่ืนๆ 
 ๑๓.๑  การพิมพหนังสือพิมพหรือสิ่งพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

 ๑๓.๑.๑  กําลังเกินกวา  ๕  แรงมาข้ึนไป 
 ๑๓.๑.๒  กําลังไมเกิน  ๕  แรงมา 

 
๕๐๐ 
๓๐๐ 

 ๑๓.๒  การผลิต  การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณไฟฟา 
 ๑๓.๒.๑  พ้ืนท่ีต่ํากวา  ๑๐๐  ตารางเมตร 
 ๑๓.๒.๒  พ้ืนท่ีเกินกวา  ๑๐๐  ตารางเมตร 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

 ๑๓.๓  การผลิตเทียน  เทียนไขหรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๕๐๐ 
 ๑๓.๔  การพิมพแบบ  พิมพเขียวหรือถายเอกสาร ๕๐๐ 
 ๑๓.๕  การสะสมวัตถุหรือสิ่งของชํารุด ท่ีใชแลวหรือเหลือใช ๕๐๐ 
 ๑๓.๖  การประกอบกิจการโกดังสินคา ๕๐๐ 
 ๑๓.๗  การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลว ๕๐๐ 
 ๑๓.๘  การพิมพสีลงวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ ๕๐๐ 
 ๑๓.๙  การกอสราง ๕๐๐ 

 



คําขอรบัใบอนุญาต 
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

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

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................. 
 เป็นบุคคลธรรมดา อายุ.........ปี  สัญชาติ...........เลขบัตรประจําตัวประชาชนเลขที่......................................
อยู่บ้านเลขท่ี...............หมู่ที่..............ตรอก/ซอย...............................ถนน............................................ 
ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต..............................จังหวัด........................................ 
โทรศัพท์.........................................โทรสาร.................................. 
 เป็นนิติบุคคลประเภท......................................จดทะเบียนเมื่อ................................................................... 
มีสํานักงานอยู่เลขที่...........หมู่ที่.............ตรอก/ซอย.......................................ถนน..............................................
ตําบล/แขวง.................................................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด.....................................
โทรศัพท์...............................โทรสาร.................................โดยผู้มีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต  ดังน้ี 
 ๑. (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................................อยู่บ้านเลขที่................... 
หมู่ที่.........ตรอก/ซอย..........................ถนน........................ตําบล/แขวง........................................... 
อําเภอ/เขต....................จังหวัด..............................โทรศัพท์.......................โทรสาร.......................................... 
 ๒. (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................................อยู่บ้านเลขที่................... 
หมู่ที่.........ตรอก/ซอย..........................ถนน........................ตําบล/แขวง....................................... 
อําเภอ/เขต....................จังหวัด..............................โทรศัพท์......................โทรสาร.......................................... 
 
 ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ดังน้ี 
 ๑. ช่ือสถานประกอบการ.............................................................................................ประกอบกิจการ
......................................................ซึ่งเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท............................................
ลําดับที่.......................กําลังเครื่องจักรโดยรวม.......................................แรงม้า(กรณีที่เป็นกิจการที่เก่ียวกับการ
บริการให้ระบุจํานวนห้อง…………….ห้องหรือจํานวนที่น่ัง......................ที่น่ัง  กรณทีี่เป็นกิจการที่เก่ียวกับการ
เลี้ยงสัตว์ให้ระบุจํานวนตัว......................ตัว)  จํานวนคนงาน..............................คน 
 ๒. สถานที่ประกอบการต้ังอยู่เลขที่.......................หมู่ที่..............ตรอก/ซอย..........................................
ถนน..........................ตําบล/แขวง.....................อําเภอ/เขต..................................จังหวัด....................................
โทรศัพท์.....................................................โทรสาร..................................................... 
อาคารประกอบการมีเน้ือที่........................ตารางเมตร บริเวณสถานประกอบการ (รวมทั้งอาคารประกอบการ)  
มีเน้ือที่..........................ตารางเมตร  ที่ดินบริเวณสถานประกอบการเป็นของ..................................................... 
อาคารประกอบการเป็นของ..............................................อาคารประกอบการ  มีอยู่เดิม    ก่อสร้างใหม ่
ลักษณะของอาคารประกอบการ............................................................(เป็นไม้ หรือห้องแถว ตึกแถว คอนกรีต
เสริมเหล็ก ฯลฯ)ได้รับใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารประเภท.................................................................................
สถานประกอบการอยู่ใกล้เคียงกับ……………………………………………………………………………………..…………………. 
การพักค้างของผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ     ม ี   ไม่ม ี
 



บริเวณสถานประกอบการมีเขตติดต่อ  ด้านทิศเหนือ........................................................................................... 
  ด้านทิศใต้................................................................................................ 
  ด้านทิศตะวันออก.................................................................................... 
  ด้านทิศตะวันตก...................................................................................... 
 ๓. ทํางานปกติต้ังแต่เวลา.....................น. ถึงเวลา....................น. รวมวันละ.................ช่ัวโมง..............
กะวันหยุดงานประจําสัปดาห์.................................................................. 
 ๔. จํานวนและระดับผู้ซึ่งทํางานในสถานประกอบการ  รวม.......................คน 
 ๔.๑ เจ้าหน้าทีบ่ริหารและวิชาการ.................................คน 
 ๔.๒ คนงานชาย............................คน  คนงานหญิง..............................คน 
 ๔.๓ ผู้ชํานาญการจากต่างประเทศ................................คน 
 ๔.๔ ช่างเทคนิคและช่างฝีมือจากต่างประเทศ.......................................คน 
 ๕. การผลิต 
  ๕.๑ ช่ือ ปริมาณการใช้และแหล่งที่มาของวัตถุดิบ 
   วัตถุดิบ   ปริมาณการใช้ (ต่อปี)   แหล่งทีม่า (ระบุบริษัท/ห้างร้านของผู้จําหน่าย) 
   ๕.๑.๑........................................................................................................................ 
   ๕.๑.๒........................................................................................................................ 
   ๕.๑.๓........................................................................................................................ 
   ๕.๑.๔........................................................................................................................ 
   ๕.๑.๕........................................................................................................................ 
  ๕.๒ ช่ือผลิตภัณฑ์  ปริมาณการผลิต   และการจําหน่าย 
   ผลิตภัณฑ์   ปริมาณการผลิต (ต่อปี)   การจําหน่าย (ระบุสถานที่จําหน่าย) 
   ๕.๒.๑........................................................................................................................ 
   ๕.๒.๒........................................................................................................................ 
   ๕.๒.๓........................................................................................................................ 
   ๕.๒.๔........................................................................................................................ 
   ๕.๒.๕........................................................................................................................ 
  ๕.๓ วัตถุผลพลอยได้  (ระบุช่ือและปริมาณวัตถุผลพลอยได้) (ถ้ามี) 
   วัตถุผลพลอยได้   ปริมาณวัตถุผลพลอยได้    การจําหน่ายได้/จําหน่ายไม่ได้ 
   ๕.๓.๑........................................................................................................................ 
   ๕.๓.๒........................................................................................................................ 
   ๕.๓.๓........................................................................................................................ 
  ๕.๔ อุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องจักร  ทีใ่ช้ในการประกอบการ  ได้แก่  (ระบุชนิด  ขนาด  จํานวน) 
   ๕.๔.๑..............................................ขนาด.................แรงม้าจํานวน..................เครื่อง 
   ๕.๔.๒..............................................ขนาด.................แรงม้าจํานวน..................เครื่อง 
   ๕.๔.๓..............................................ขนาด.................แรงม้าจํานวน..................เครื่อง 
 



 
 ๖. การควบคุมมลพิษ 
  ๖.๑ มลพิษที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ (นํ้าเสีย/ของเสีย/มลพิษทางอากาศ/สิ่งปฏิกูล)  
(ระบุช่ือและปริมาณ) (ถ้ามี) 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 
 ๖.๒ การควบคุมมลพิษก่อนการปล่อยสู่อากาศภายนอก (การบําบัดหรือปรับปรุงคุณภาพนํ้าเสีย/   
ของเสีย/มลพิษทางอากาศ/สิ่งปฏิกูล) 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 ๗. มาตรการป้องกันอันตรายสําหรับผู้ปฏิบัติงาน/คนงาน 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘. แผนที่สังเขป  แสดงสถานที่ต้ังสถานประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๙. แผนที่แสดงพ้ืนที่ประกอบการ  และที่ต้ังของเครื่องจักร (หากมีหลายช้ันให้แสดงทุกช้ัน)  รวมทั้ง 
ที่พักของผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๐. รายละเอียดกระบวนการผลิตของสถานประกอบการ  พร้อมทั้งแสดงผังภาพรวมของ
กระบวนการผลิต 
 ๑๐.๑ รายละเอียดกระบวนการผลิต 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 



  ๑๐.๒ ผังภาพรวมของกระบวนการผลิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
๑๑. หลักฐานที่นํามาประกอบการพิจารณาคําขออนุญาต 
  ๑๑.๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านเจ้าของกิจการ   

   (ผู้ประกอบการ/ผู้ถือใบอนุญาต) 
   ๑๑.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการ 
  ๑๑.๓ สําเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ต้ังสถานประกอบการ 
  ๑๑.๔ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  

         ของผู้แทนนิติบุคคล (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
  ๑๑.๕ หลกัฐานแสดงว่าอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการสามารถใช้ประกอบกิจการน้ันได้   

          โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
  ๑๑.๖ หนังสือยินยอมให้ใช้อาคารหรือสัญญาเช่าจากเจ้าของอาคาร (กรณผีู้ขอรับใบอนุญาต 

           ไม่มกีรรมสิทธ์ิในอาคารท่ีใช้เป็นสถานประกอบการ) 
  ๑๑.๗ หนังสือมอบอํานาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย  พรอ้มสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

          ของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ (กรณีเจ้าของไม่สามารถย่ืนคําขอด้วยตนเอง) 
  ๑๑.๘ ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการจากส่วนราชการอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
  ๑๑.๙ อ่ืน ๆ (ระบุ).................................................................................................................. 

ขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คําขอต่ออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

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

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................................. 
 เป็นบุคคลธรรมดา อายุ.........ปี  สัญชาติ...........เลขบัตรประจําตัวประชาชนเลขที่......................................
อยู่บ้านเลขท่ี...............หมู่ที่..............ตรอก/ซอย...............................ถนน............................................ 
ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต..............................จังหวัด............................. 
โทรศัพท์.........................................โทรสาร.................................. 
 เป็นนิติบุคคลประเภท......................................จดทะเบียนเมื่อ................................................................... 
มีสํานักงานอยู่เลขที่...........หมู่ที่.............ตรอก/ซอย.......................................ถนน..............................................
ตําบล/แขวง.................................................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด.....................................
โทรศัพท์...............................โทรสาร.................................โดยผู้มีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต  ดังน้ี 
 ๑. (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................................อยู่บ้านเลขที่................... 
หมู่ที่.........ตรอก/ซอย..........................ถนน........................ตําบล/แขวง........................................... 
อําเภอ/เขต....................จังหวัด..............................โทรศัพท์........................โทรสาร.......................................... 
 ๒. (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................................อยู่บ้านเลขที่................... 
หมู่ที่.........ตรอก/ซอย..........................ถนน........................ตําบล/แขวง........................................... 
อําเภอ/เขต....................จังหวัด..............................โทรศัพท์.....................โทรสาร.......................................... 
  
  เป็นผู้ถือใบอนุญาต/ผู้รับมอบอํานาจจากผู้ถือใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
เล่มที่...............เลขที่.......................ปี.........................ประกอบกิจการ................................................................ 
ซึ่งเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท..................................................................................................
ลําดับที่................โดยใช้ช่ือสถานประกอบการว่า.................................................................................................
สถานที่ต้ังเลขที่...........................หมู่ที่..............ตรอก/ซอย.................................ถนน.........................................
ตําบล/แขวง................................อําเภอ/เขต...............................................จังหวัด..............................................
โทรศัพท์............................................โทรสาร............................ 
กําลังเคร่ืองจักรโดยรวม.......................................................แรงม้า  (กรณีที่เป็นกิจการที่เก่ียวกับการบริการ 
ให้ระบุ  จํานวนห้อง………………...……….ห้องหรือจํานวนที่น่ัง.......................................ที่น่ัง  กรณีที่เป็นกิจการ
ที่เก่ียวกับการเลี้ยงสัตว์ให้ระบุจํานวนตัว...........................ตัว)  จํานวนคนงาน......................................คน
อาคารประกอบการมีเน้ือที่........................ตารางเมตร บริเวณสถานประกอบการ (รวมทั้งอาคารประกอบการ)  
มีเน้ือที่............................................ตารางเมตร  ขอย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ  ซึ่งจะหมดอายุลงในวันที่......................เดือน........................................พ.ศ............................ 
โดยได้แนบใบอนุญาตเดิมพร้อมกับหลักฐาน  ดังต่อไปน้ี 
 



 
  ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านเจ้าของกิจการ

(ผู้ประกอบการ/ผู้ถือใบอนุญาต) 
 ๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการ 
 ๓. สําเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ต้ังสถานประกอบการ 
 ๔. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  พรอ้มสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  
         ของผูแ้ทนนิติบุคคล (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
 ๕. หลักฐานแสดงว่าอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการสามารถใช้ประกอบกิจการน้ันได้   

         โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
 ๖. หนังสือยินยอมให้ใช้อาคารหรือสัญญาเช่าจากเจ้าของอาคาร (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาต 

         ไม่มีกรรมสิทธ์ิในอาคารท่ีใช้เป็นสถานประกอบการ) 
 ๗. หนังสือมอบอํานาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย  พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

         ของผูม้อบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ (กรณีเจ้าของไม่สามารถย่ืนคําขอด้วยตนเอง) 
 ๘. ใบอนญุาตให้ประกอบกิจการจากส่วนราชการอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 ๙. อ่ืน ๆ (ระบุ).................................................................................................................. 

ขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 

 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



คําขอรบัใบแทนใบอนุญาต 
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

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

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................. 
 เป็นบุคคลธรรมดา อายุ.........ปี  สัญชาติ...........เลขบัตรประจําตัวประชาชนเลขที่......................................
อยู่บ้านเลขท่ี...............หมู่ที่..............ตรอก/ซอย...............................ถนน............................................ 
ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต..............................จังหวัด........................................ 
โทรศัพท์.........................................โทรสาร.................................. 
 เป็นนิติบุคคลประเภท......................................จดทะเบียนเมื่อ................................................................... 
มีสํานักงานอยู่เลขที่...........หมู่ที่.............ตรอก/ซอย.......................................ถนน..............................................
ตําบล/แขวง.................................................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด.....................................
โทรศัพท์...............................โทรสาร.................................โดยผู้มีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต  ดังน้ี 
 ๑. (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................................อยู่บ้านเลขที่................... 
หมู่ที่.........ตรอก/ซอย..........................ถนน............................ตําบล/แขวง................................................
อําเภอ/เขต....................จังหวัด..........................โทรศัพท์..............................โทรสาร.......................................... 
 ๒. (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................................อยู่บ้านเลขที่................... 
หมู่ที่.........ตรอก/ซอย..........................ถนน..............................ตําบล/แขวง..............................................
อําเภอ/เขต..................จังหวัด..........................โทรศัพท์...............................โทรสาร.......................................... 

 เป็นผู้ถือใบอนุญาต/ผู้รับมอบอํานาจจากผู้ถือใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
เล่มที่...............เลขที่.......................ปี.........................ประกอบกิจการ................................................................ 

ซึ่งเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท...................................................................................................
ลําดับที่................โดยใช้ช่ือสถานประกอบการว่า.................................................................................................
สถานที่ต้ังเลขที่...........................หมู่ที่..............ตรอก/ซอย......................................ถนน.....................................
ตําบล/แขวง................................อําเภอ/เขต...............................................จังหวัด..............................................
โทรศัพท์............................................โทรสาร............................ 
กําลังเคร่ืองจักรโดยรวม...............................................แรงม้า  (กรณีที่เป็นกิจการที่เก่ียวกับการบริการให้ระบุ   
จํานวนห้อง…………………….ห้องหรือจํานวนที่น่ัง......................ที่น่ัง  กรณีที่เป็นกิจการที่เก่ียวกับการเลี้ยงสัตว์ 
ให้ระบุจํานวนตัว.......................ตัว)  จํานวนคนงาน.........................คน  อาคารประกอบการมีเน้ือที่................
ตารางเมตร บริเวณสถานประกอบการ (รวมทั้งอาคารประกอบการ)  มีเน้ือที่....................................................
ตารางเมตร  ขอย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
เน่ืองจากใบอนุญาตของข้าพเจ้าดังกล่าวข้างต้น 



 
 สูญหาย ถูกทําลาย  ชํารุดในสาระสําคัญ  โดยมีหลักฐานเอกสารประกอบการพิจารณา  ดังน้ี 
 

   ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านเจ้าของกิจการ    
   (ผู้ประกอบการ/ผู้ถือใบอนุญาต) 
  ๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการ 
  ๓. สําเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ต้ังสถานประกอบการ 
  ๔. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  
        ของผู้แทนนิติบุคคล (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
  ๕. หลักฐานแสดงว่าอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการสามารถใช้ประกอบกิจการน้ันได้   

       โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
  ๖. หนังสือยินยอมให้ใช้อาคารหรือสญัญาเช่าจากเจ้าของอาคาร (กรณผีู้ขอรับใบอนญุาต 

       ไม่มีกรรมสิทธ์ิในอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการ) 
  ๗. หนังสือมอบอํานาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย  พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

        ของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ (กรณีเจ้าของไม่สามารถย่ืนคําขอด้วยตนเอง) 
  ๘. ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการจากส่วนราชการอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
  ๙. กรณีใบอนุญาตชํารุดในสาระสําคญั  ให้นําใบอนุญาตเดิมที่ชํารุดน้ันมาแสดงด้วย 
  ๑๐. อ่ืน ๆ (ระบุ).............................................................................................................. 

ขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 

 

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

 


