
 หนา   ๑๔๖ 
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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไผกองดิน 
เรื่อง   กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไผกองดิน  วาดวยกิจการท่ีเปนอันตราย 

ตอสุขภาพเพ่ือใชบังคับภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลไผกองดิน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)   

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และ 

มาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติบางประการ 

เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓   

มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําได   

โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  องคการบริหารสวนตําบลไผกองดินโดยความเห็นชอบของ 

สภาองคการบริหารสวนตําบลไผกองดิน  และนายอําเภอบางปลามา  จึงตราขอบัญญัติขึ้นไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้ เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไผกองดิน  เรื่อง   

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลไผกองดิน  ตั้งแตเมื่อไดประกาศไว 

โดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลไผกองดิน  แลวเจ็ดวัน 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นในสวนท่ีไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้   

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

“สถานประกอบกิจการ”  หมายความวา  สถานที่ที่ใชในการประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีออกตามความในมาตรา  ๓๑  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕   

“ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลท่ีเรียกชื่ออยางอื่นซึ่งรับผิดชอบ 

ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 
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“คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

“มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

ส่ิงท่ีสรางขึ้นอยางอื่น  ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลไผกองดิน 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ 

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ ๕ ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้เปนกิจการที่ตองมีการควบคุมภายในเขตองคการบริหาร 

สวนตําบลไผกองดิน 

(๑) กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

(๒) กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

(๓) กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 

(๔) กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑชําระลาง 

(๕) กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

(๖) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

(๗) กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

(๘) กิจการที่เกี่ยวกับไม 

(๙) กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 
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(๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

(๑๑) กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

(๑๒) กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี 

(๑๓) กิจการอื่น ๆ 

รายละเอียดตามบัญชีอัตราคาธรรมเนียมแนบทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๖ สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้ที่ตั้งอยูในเขตที่กฎหมาย 

วาดวยการผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด 

ที่เขาขายเปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย  จะตองปฏิบัติตามกฎหมาย 

วาดวยการนั้นและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี 

ขอ ๗ สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน   

สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานอื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ   

ทั้งนี้ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้นจะตองมีสถานที่ตั้ง 

ตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนดโดยคํานึงถึงลักษณะ 

และประเภทของการประกอบกจิการของสถานประกอบกจิการนัน้ๆ  ซึ่งอาจกอใหเกดิอันตรายตอสุขภาพอนามัย 

ของประชาชนหรือกอเหตุรําคาญดวย 

ขอ ๘ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(๑) ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได 

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับบันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉิน 

มีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  ท้ังนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง   

มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉนิตองมีไฟสองสวางฉุกเฉิน 

เมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

(๒) ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

(๓) ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเปนประจําทุกวัน 
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ขอ ๙ สถานประกอบการกิจการท่ีคนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใด 

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีการอาบน้ําฉุกเฉิน  ท่ีลางตาฉุกเฉิน  ตามความจําเปนและเหมาะสม 

กับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

ขอ ๑๐ สถานประกอบกจิการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ 

ดังนี้ 

(๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย 

รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณท่ีเก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ 

(๒) ในกรณีท่ีมีการกําจัดเอง  ตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่นและตองดําเนินการ 

ใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการจัดการส่ิงปฎิกูลหรือมูลฝอย 

(๓) กรณีที่มูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใดที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

หรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  จะตองดําเนินการตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

ขอ ๑๑ สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวที่เปนพาหะของโรคติดตอ 

ใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

ขอ ๑๒ สถานประกอบกิจการท่ีมีโรงอาหารหรือหองครัวท่ีจัดไวสําหรับการประกอบอาหาร   

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงาน  ตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวย 

สถานจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

ขอ ๑๓ สถานประกอบกิจการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัยเปนสัดสวน   

และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

ขอ ๑๔ สถานท่ีประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติ 

ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

ขอ ๑๕ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้ 

(๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอยางนอยหกเดือนตอครั้ง   

และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานที่ทางราชการกําหนดหรือยอมรับใหแกคนงาน 

ไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 
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(๒) กรณีที่มีวัตถุอันตราย  ตองมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตรายหรือส่ิงของ 

ที่อาจกอให เกิดอันตรายหรืออัคคี ภัยไดงายไว โดยเฉพาะ  ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย   

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

ขอ ๑๖ สถานประกอบกิจการใดท่ีการประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียงหรือ 

ความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมีหรือวัตถุอันตราย 

จะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตรุําคาญหรือเปนอันตรายตอสุขภาพของคนงาน 

และผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

ขอ ๑๗ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ีขอบัญญัตินี้ใชบังคับ  หามมิใหผูใดดําเนินกิจการ 

ตามประเภทที่มีขอบัญญัติกําหนดใหเปนกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะที่เปนการคา 

เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๘ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามประเภทท่ีมีขอบัญญัติกําหนดใหเปนกิจการ 

ที่ตองมีการควบคุม  ตามขอ  ๕  ในลักษณะที่เปนการคา  จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

(๒) สําเนาทะเบียนบาน 

(๓) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

(๔) อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลไผกองดินกําหนด 

ขอ ๑๙ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

(๑) ตองรักษาเครื่องมือเครื่องใชในการประกอบการคาทุกอยางใหสะอาดอยูเสมอ  ถาวัตถุ 

แหงการคานั้นจักใชเปนอาหารตองปองกันวัตถุนั้น  ใหพนจากฝุนละออง  และสัตวพาหะนําโรค 

(๒) ตองมีการดูแลรักษาความสะอาดท่ีรองรับขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลไมใหเปนท่ีเพาะพันธุแมลง 

และสัตวพาหะนําโรคได  และตองมีการกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลใหถูกตองดวยสุขลักษณะ 

(๓) ถาจะเปล่ียนแปลงแกไข  หรือเพ่ิมเติมสถานที่  ตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นกอน 

(๔) ตองยอมใหเจาพนักงานทองถิ่น  หรือเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือผูที่ไดรับแตงตั้งจาก 

เจาพนักงานทองถิ่น  เขาตรวจสถานที ่ เครื่องมือ  เครื่องใช  ตลอดจนวิธปีระกอบการคานั้นไดในเวลาอันสมควร 

เมื่อไดรับแจงความประสงคใหทราบแลว 

(๕) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขและคําส่ังของ   

เจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบัญญัติและประกาศขององคการบริหารสวนตําบลไผกองดิน 



 หนา   ๑๕๑ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   มีนาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

ขอ ๒๐ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงือ่นไขท่ีกําหนดไวในขอบญัญตัินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน   

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต  ก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน 

ตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได 

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้งครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๑ ในการออกใบอนุญาตตามขอ  ๒๐  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะ 

ใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติเพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากท่ีกําหนดไวโดยท่ัวไป 

ในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ใบอนุญาตตามขอ  ๒๐  ใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว   

ถาประกอบกิจการซึ่งกําหนดใหควบคุมหลายประเภทในขณะและสถานท่ีเดียวกัน  ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียม 

ในประเภทที่มีอัตราสูงเต็มอัตราแตประเภทเดียว  ประเภทอื่นใหเก็บเพียงกึ่งอัตรา 

ขอ ๒๒ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๒๓ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต 

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลไผกองดิน  เทานั้น 



 หนา   ๑๕๒ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   มีนาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ   

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๑๘  และขอ  ๑๙  โดยอนุโลม 

ขอ ๒๔ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวนัทีม่ารับใบอนญุาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนญุาตครัง้แรกหรือกอนใบอนุญาตส้ินอายุ 

สําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้นถามิไดเสียคาธรรมเนียม 

ภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาท่ีตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งท่ีคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวาสองครั้ง   

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและคาปรับ 

จนครบจํานวน 

ขอ ๒๕ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลไผกองดิน 

ขอ ๒๖ ผูไดรับอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๒๗ เมื่อผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมประสงคจะประกอบกิจการตอไปใหย่ืนคําขอ 

เลิกการดําเนินกิจการตอเจาพนักงานทองถิ่น  ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๒๘ หากผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ประสงคจะแกไขรายการในใบอนุญาตใหย่ืนคําขอ 

ตอเจาพนักงานทองถิ่น  ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๒๙ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต 

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุด 

ในสาระท่ีสําคัญ  แลวแตกรณี  ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมหลักฐานดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนญุาตนําสําเนาบันทึกการแจงความ 

ตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต 

นําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 



 หนา   ๑๕๓ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   มีนาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

ขอ ๓๐ การออกใบแทนใบอนญุาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

(๑) การออกใบแทนใบอนุญาตใหใชตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลไผกองดินกําหนด   

โดยประทับตราสีแดงคําวา  “ใบแทน”  กํากับไวดวย  และใหมีวันเดือนปที่ออกใบแทน  พรอมทั้งลงลายมือช่ือ 

เจาพนักงานทองถิ่น  หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วใบแทน 

(๒) ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 

(๓) บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ 

ของใบอนุญาตเดิม  แลวแตกรณี  และลง  เลมท่ี  เลขท่ี  ป  ของใบแทนใบอนุญาต 

ขอ ๓๑ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือกฎกระทรวงที่ออกตามความใน 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต 

ตามขอบัญญัตนิี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกิน 

สิบหาวัน 

ขอ ๓๒ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

(๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุท่ีจะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

(๒) ตองคําพิพากษาถงึที่สุดวาไดกระทําความผิดตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕   

(๓) ไมปฏิบัติหรอืปฏิบัตไิมถูกตองตามบทบัญญตัิแหงพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

หรือกฎกระทรวงท่ีออกตามความในพระราชบญัญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เกี่ยวกับการประกอบกิจการ 

ตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรง 

ตอสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๓๓ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคํา ส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงให 

ผูรับใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว 

ใหสงคําส่ังโดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือ 

สํานักทําการงานของผูรบัใบอนญุาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาท่ีคําส่ังไปถึง 

หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 



 หนา   ๑๕๔ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   มีนาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

ขอ ๓๔ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน 

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๓๕ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมี อํานาจแตงตั้ งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 

เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลไผกองดินในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ ๓๖ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ ๓๗ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลไผกองดินเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๕  กมุภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

กําพล  จรงุกิจกุล 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลไผกองดิน 



 
บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไผกองดิน 

เรื่อง  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ขอ ประเภท บาท/ป 

๑ 

๑.๑ 

กิจการท่ีเกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

การเล้ียงสัตวบก 
๑.๑.๑ การเลี้ยงมา  โค  กระบือ  สุกรหรืออยางหนึ่งอยางใดรวมกัน 

ก. จํานวนตั้งแต ๓๐ ตัว  แตไมเกิน ๘๐ ตัว 

ข. จํานวนตั้งแต ๘๑ ตัว  แตไมเกิน ๑๓๐ ตัว 
ค. จํานวนตั้งแต ๑๓๑ ตัวข้ึนไป 

 

 
 

๕๐ 

๑๐๐ 
๑๕๐ 

 ๑.๑.๒ การเลี้ยงแพะ  แกะหรืออยางหนึ่งอยางใดรวมกัน 

ก. จํานวนตั้งแต ๑๐ ตัว  แตไมเกิน ๕๐ ตัว 
ข. จํานวนตั้งแต ๕๑ ตัว  แตไมเกิน ๑๐๐ ตัว 
ค. จํานวนตั้งแต ๑๐๑ ตัวข้ึนไป 

 

๕๐ 
๑๐๐ 
๑๕๐ 

๑.๒ การเล้ียงสัตวปก 
๑.๒.๑ การเลี้ยงเปด  หาน  ไก  นก 

ก. จํานวนตั้งแต ๑๐๐ ตัว  แตไมเกิน ๕๐๐ ตัว 
ข. จํานวนตั้งแต ๕๐๑ ตัว  แตไมเกิน ๑,๐๐๐ ตัว 
ค. จํานวนตั้งแต ๑,๐๐๑ ตัวข้ึนไป 

 
 

๘๐ 
๒๐๐ 
๓๐๐ 

๑.๓ การเล้ียงสัตวน้ํา 
๑.๓.๑ การเลี้ยงปลา 

ก. พ้ืนท่ี  ตั้งแต ๓ ไร  แตไมเกิน ๕ ไร 

ข. พ้ืนท่ีเกิน ๕ ไรข้ึนไป 
๑.๓.๒ การเลี้ยงกุง 

ก. พ้ืนท่ี  ตั้งแต ๓ ไร  แตไมเกิน ๕ ไร 

ข. พ้ืนท่ีเกิน ๕ ไรข้ึนไป 

 
 

๘๐ 

๑๓๐ 
 

๑๐๐ 

๑๕๐ 

๑.๔ การเล้ียงสัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา 

๑.๔.๑ การเลี้ยงกบ  เตา  ตะพาบน้ํา 
ก. พ้ืนท่ี  ตั้งแต ๓ ไร  แตไมเกิน ๕ ไร 
ข. พ้ืนท่ีเกิน ๕ ไรข้ึนไป 

 

 
๘๐ 

๑๓๐ 

๑.๕ การเล้ียงสัตวเพ่ือรีดเอาน้ํานม 
ก. การเลี้ยงโคนมจํานวนตั้งแต ๑๐ ตัว  แตไมเกิน ๒๐ ตัว 
ข. การเลี้ยงโคนมจํานวนตั้งแต ๒๑ ตัว  แตไมเกิน ๕๐ ตัว 

 
๘๐ 

๑๕๐ 

 
 



 

ขอ ประเภท บาท/ป 

๒ 
๒.๑ 

กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 
การฆาสัตว ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด และการฆา 
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 
๒๐๐ 

 

๒.๒ การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ขนสัตวท่ียังมิไดฟอก ๒๐๐ 

๒.๓ การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวท่ียังมิไดแปรรูป ๒๐๐ 

๒.๔ การเค่ียวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว ๒๐๐ 

๒.๕ การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอยเปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร 

การเรขาย  หรือการขายในตลาด 

๒๐๐ 

๒.๖ การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว  เขาสัตว  หนังสัตว 
ขนสัตว  หรือสวนอ่ืน ๆ  ของสัตว 

๒๐๐ 

๒.๗ การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  หรือการกระทําอ่ืนใด 
ตอสัตวหรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช  เพ่ือเปนอาหารสัตว 

๒๐๐ 

๒.๘ การสะสมหรือการลางครั่ง ๒๐๐ 

๓ 

๓.๑ 

กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 

การผลิตเนย  เนยเทียม 

 

๒๐๐ 

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

๑๐๐ 

๓.๓ การผลิต การหมัก การสะสมปลารา ปลาเจา กุงเจา ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน ๑๐๐ 

๓.๔ การตากเนื้อสัตว การผลิตเนื้อสัตวเค็ม การเค่ียวมันกุง ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภค 

ในครัวเรือน  

๑๐๐ 

๓.๕ การนึ่ง  การตม  การเค่ียว  การตาก  หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหารจากสัตว  พืช   

ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภค 
ในครัวเรือน 

๑๐๐ 

๓.๖ การเค่ียวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง  ยกเวนในสถานท่ี 

จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๒๐๐ 

๓.๗ การผลิตเสนหม่ี  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  เก้ียมอ๋ี ๑๐๐ 

๓.๘ การผลิตแบะแซ ๑๐๐ 

๓.๙ การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด ๑๕๐ 

๓.๑๐ การประกอบกิจการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ ๑๕๐ 

๓.๑๑ การแกะ  การลางสัตวน้ํา  ท่ีไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  ยกเวนการผลิต 

เพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

๑๕๐ 

๓.๑๒ การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถ่ัวเหลือง  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง 
ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๒๐๐ 



 

ขอ ประเภท บาท/ป 

๓.๑๓ การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล ๑๕๐ 

๓.๑๔ การผลิต  ผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว ๑๕๐ 

๓.๑๕ การผลิต  การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู ๒๐๐ 

๓.๑๖ การค่ัวกาแฟ ๑๕๐ 

๓.๑๗ การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร ๑๕๐ 

๓.๑๘ การผลิตผงชูรส ๒๐๐ 

๓.๑๙ การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค ๑๐๐ 

๓.๒๐ การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอ่ืน ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภค 
ในครัวเรือน 

๑๐๐ 

๓.๒๑ การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ ๑๕๐ 

๓.๒๒ การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน ๑๕๐ 

๓.๒๓ การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  ท่ีคลายคลึงกัน ๑๕๐ 

๓.๒๔ การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร ๒๐๐ 

๓.๒๕ การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานท่ีจําหนายอาหารและเพ่ือการบริโภค 
ในครัวเรือน 

๒๐๐ 

๓.๒๖ การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรท่ีมีกําลังตั้งแต ๕ แรงมาข้ึนไป ๒๐๐ 

๔ 

๔.๑ 

กิจการท่ีเกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑชําระลาง 

การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 

 

๓๐๐ 

๔.๒ การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอางตาง ๆ ๓๐๐ 

๔.๓ การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี ๓๐๐ 

๔.๔ การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป  ๓๐๐ 

๔.๕ การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ ๓๐๐ 

๕ 
๕.๑ 

กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 
การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 

 
๒๐๐ 

๕.๒ การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ ๒๐๐ 

๕.๓ การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคูหรือแปงอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกันดวยเครื่องจักร ๒๐๐ 

๕.๔ การสีขาวดวยเครื่องจักร ๒๐๐ 

๕.๕ การผลิตยาสูบ ๒๐๐ 

๕.๖ การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร ๒๐๐ 

๕.๗ การผลิต  การสะสมปุย ๒๐๐ 

๕.๘ การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร ๒๐๐ 

๕.๙ การตาก  การสะสมหรือการขนถายมันสําปะหลัง ๒๐๐ 

 



 

ขอ ประเภท บาท/ป 

๖ 
๖.๑ 

กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร 
การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ 

 
๒๐๐ 

๖.๒ การหลอม  การหลอ  การถลุง  แรหรือโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการใน  ๖.๑ ๒๐๐ 

๖.๓ การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  การอัดโลหะ 
ดวยเครื่องจักรหรือกาซ  หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการใน  ๖.๑ 

๒๐๐ 

๖.๔ การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิลหรือโลหะอ่ืนใด 
ยกเวนกิจการใน  ๖.๑  

๒๐๐ 

๖.๕ การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือวิธีอ่ืนใด  ยกเวนกิจการใน  ๖.๑ ๒๐๐ 

๖.๖ การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการลางแร ๒๐๐ 

๗ 
๗.๑ 

กิจการท่ีเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสารกันสนิมยานยนต 

 
๑๐๐ 

๗.๒ การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตง  ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณท่ีเปน 

สวนประกอบของยานยนตเครื่องจักรหรือเครื่องกล 

๑๐๐ 

๗.๓ การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  ซ่ึงมีไวบริการหรือจําหนาย

และในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
ดังกลาวดวย 

๑๐๐ 

๗.๔ การลาง  การอัดฉีดยานยนต ๑๐๐ 

๗.๕ การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ ๑๐๐ 

๗.๖ การปะ  การเชื่อมยาง ๑๐๐ 

๗.๗ การอัดผาเบรก  ผาคลัตช ๑๐๐ 

๘ 

๘.๑ 

กิจการท่ีเกี่ยวกับไม 

การผลิตไมขีดไฟ 

 

๑๐๐ 

๘.๒ การเลื่อย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําค้ิว   

หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร 

๑๐๐ 

๘.๓ การประดิษฐไม  หวาย  เปนสิ่งของดวยเครื่องจักร  หรือการพน  การทาสารเคลือบเงาสี 
หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 

๑๐๐ 

๘.๔ การอบไม ๑๐๐ 

๘.๕ การผลิตธูป  ดวยเครื่องจักร ๑๐๐ 

๘.๖ การประดิษฐสิ่งของ  เครื่องเขียนดวยกระดาษ ๑๐๐ 

๘.๗ การผลิตกระดาษตาง ๆ ๑๐๐ 

๘.๘ การเผาถาน หรือการสะสมถาน ๑๐๐ 

 

 



 

ขอ ประเภท บาท/ป 

๙ 
๙.๑ 

กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 
การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด 

 
๒๐๐ 

๙.๒ การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร ๒๐๐ 

๙.๓ การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน ๒๐๐ 

๙.๔ การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองแบงเชา  หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน ๒๐๐ 

๙.๕ การประกอบกิจการโรงมหรสพ ๒๐๐ 

๙.๖ การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  หรือ 

การแสดงอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

๑๐๐ 

๙.๗ การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน ๑๕๐ 

๙.๘ การจัดใหมีการเลนสเก็ตโดยมีแสง หรือเสียงประกอบ หรือการเลนอยางอ่ืน ๆ  
ในทํานองเดียวกัน 

๑๐๐ 

๙.๙ การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับตามกฎหมาย 
วาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

๑๐๐ 

๙.๑๐ การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ  ใหอาหาร 

ท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ  การบริหารรางกาย  หรือโดยวิธีอ่ืนใด  เวนแตการใหบริการดังกลาว
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

๒๐๐ 

๙.๑๑ การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม ๓๐๐ 

๙.๑๒ การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข วิทยาศาสตร  
หรือสิ่งแวดลอม 

๓๐๐ 

๙.๑๓ การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟ ๕๐๐ 

๑๐ 

๑๐.๑ 

กิจการท่ีเกี่ยวกับส่ิงทอ 

การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร   
หรือการทอผาดวยก่ีกระตุกตั้งแต  ๕  ก่ีข้ึนไป 

 

๑๐๐ 

๑๐.๒ การสะสมปอ  ปาน  ฝายหรือนุน ๑๐๐ 

๑๐.๓ การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร ๑๕๐ 

๑๐.๔ การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ  ดวยเครื่องจักร ๑๕๐ 

๑๐.๕ การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  ๕  เครื่องข้ึนไป ๒๐๐ 

๑๐.๖ การพิมพผา  หรือการพิมพบนสิ่งทออ่ืน ๆ ๒๐๐ 

๑๐.๗ การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลับผาดวยเครื่องจักร ๒๐๐ 

๑๐.๘ การยอม  การกัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืน ๆ ๑๘๐ 

 
 
 



 
ขอ ประเภท บาท/ป 

๑๑ กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง  
๑๑.๑ การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา ๑๐๐ 
๑๑.๒ การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร ๒๐๐ 
๑๑.๓ การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๑๐๐ 
๑๑.๔ การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๑๐๐ 
๑๑.๕ การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๒๐๐ 
๑๑.๖ การเลื่อย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตาง ๆ ๒๐๐ 
๑๑.๗ การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน ๒๐๐ 
๑๑.๘ การผลิต  ผลิตภัณฑตาง ๆ  ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม  เชน  ผาเบรก 

ผาคลัตช  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝาเพดาน  ทอน้ํา  เปนตน 
๓๐๐ 

๑๑.๙ การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว ๒๐๐ 
๑๑.๑๐ การผลิตกระดาษทราย ๑๘๐ 
๑๑.๑๑ การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว ๓๐๐ 

๑๒. กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี  
๑๒.๑ การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดช  หรือสารตัวทําละลาย ๑,๐๐๐ 
๑๒.๒ การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ ๑,๐๐๐ 
๑๒.๓ การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ ๑,๐๐๐ 
๑๒.๔ การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก ๑,๐๐๐ 
๑๒.๕ การพนสี  ยกเวนกิจการใน  ๗.๑ ๓๐๐ 
๑๒.๖ การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชตัวยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท 

หรือวัตถุคลายคลึง 
๔๐๐ 

๑๒.๗ การโม  การบดชัน ๔๐๐ 
๑๒.๘ การผลิตสีหรือน้ํามันสี ๕๐๐ 
๑๒.๙ การผลิต  การลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร ๓๐๐ 

๑๒.๑๐ การเคลือบ  การชุบ  วัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๓๐๐ 
๑๒.๑๑ การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด ๓๐๐ 
๑๒.๑๒ การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง ๕๐๐ 
๑๒.๑๓ การผลิตน้ําแข็งแหง ๔๐๐ 
๑๒.๑๔ การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิงหรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบในการผลิต 

ดอกไมเพลิง 
๓๐๐ 

๑๒.๑๕ การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา ๓๐๐ 
๑๒.๑๖ การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค ๔๐๐ 
๑๒.๑๗ การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว ๓๐๐ 

 

 
 



 

ขอ ประเภท บาท/ป 

๑๓. กิจการอ่ืนๆ  

๑๓.๑ การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร ๕๐๐ 

๑๓.๒ การผลิต  การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  อุปกรณไฟฟา ๓๐๐ 

๑๓.๓ การผลิตเทียน  เทียนไขหรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๔๐๐ 

๑๓.๔ การพิมพแบบ  พิมพเขียวหรือการถายเอกสาร ๒๐๐ 

๑๓.๕ การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช ๑๐๐ 

๑๓.๖ การประกอบกิจการโกดังสินคา ๓๐๐ 

๑๓.๗ การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลว ๑๐๐ 

๑๓.๘ การพิมพสีลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ ๑๐๐ 

๑๓.๙ การกอสราง ๑๐๐ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 



 
คําขอรับใบอนุญาตใหดําเนินกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

เขียนท่ี ………………………………………….. 

วันท่ี ………….…. เดือน………… พ.ศ………………… 
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล) …………...………………………………………………...…..อายุ…………ป 

สัญชาติ …………….บานเลขท่ี ………………. หมูท่ี ………….…. ตรอก/ซอย …………..…..…… ถนน ……………………... 

แขวง/ตําบล …………………….……. เขต/อําเภอ ………..……..……… เทศบาล/อบต …………………………………………. 
จังหวัด ……………………..…….……… หมายเลขโทรศัพท ……………………………………………………………………………... 

ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 

(   ) กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภท ……………………..……………..……………………….. 
มีคนงาน ………………..…. คน ใชเครื่องจักรขนาด ……………………….…...…..……. แรงมาตอ (เจาพนักงานทองถ่ิน) 
…………………………………………พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย ดังนี้คือ 

๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
๒) สําเนาทะเบียนบาน 
๓) สําเนาใบทะเบียน นิติบุคคล (ถามี) 

๔) บัญชีอัตราคาธรรมเนียมในการใหบริการ 
๕) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ คือ 

๕.๑ .………………………………………………………………………………… 

๕.๒ …………………………………………………………………………………. 
๖) อ่ืน ๆ..………………………………………………………………………………………. 

๖.๑ .………………………………………………………………………………… 

๖.๒ …………………………………………………………………………………. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

๑๗ 
 

แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 



-๒- 
 

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

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

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

 
ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

(   ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเง่ือนไขดังนี้ ………………………………………………….….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

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

 
(ลงชื่อ) ……………………………..………. เจาพนักงานสาธารณสุข 
        (……………………….……………..) 

                                                   ตําแหนง ………………………………….. วันท่ี ..…../………/…….. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

(   ) อนุญาตใหประกอบกิจการได 

(   ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

                                                      (ลงชื่อ) …………………………………. เจาพนักงานทองถ่ิน 

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

                                                        ตําแหนง ………………………….. วันท่ี…../………/…….. 
 



 
คําขอเลิกดําเนินกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

เขียนท่ี ………………………………………….. 

วันท่ี ………….…. เดือน………… พ.ศ………………… 
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล) …………...………………………………………………...…..อายุ…………ป 

สัญชาติ …………….บานเลขท่ี ………………. หมูท่ี ………….…. ตรอก/ซอย …………..…..…… ถนน ……………………... 

แขวง/ตําบล …………………….……. เขต/อําเภอ ………..……..……… เทศบาล/อบต …………………………………………. 
จังหวัด ……………………..…….……… หมายเลขโทรศัพท ……………………………………………………………………………... 
เปนผูถือใบอนุญาต/ผูรับมอบอํานาจจากผูถือใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ เลมท่ี............ 

เลขท่ี.............. ป................. ประกอบกิจการ..........................................................................ซ่ึงเปนกิจการท่ีเปน
อันตรายตอสุขภาพประเภท..................................................................โดยใชชื่อสถานประกอบการวา................ 
............................................ ตั้งอยูบานเลขท่ี....................... หมูท่ี................ ตรอก/ซอย..................................... 

ถนน.......................... แขวง/ตําบล ………….……. เขต/อําเภอ ………..……..… เทศบาล/อบต ………………………….. 
จังหวัด ……………………..… 

ขอแจงยกเลิกการดําเนินกิจการดังกลาวตอเจาพนักงานทองถ่ิน เนื่องจาก.............................................. 

................................................................................................................................และไดเลิก/จะเลิกการดําเนิน
กิจการเม่ือวันท่ี...............เดือน...........................พ.ศ................... พรอมท้ังไดแนบหลักฐานท่ีนํามาประกอบการ
พิจารณา ดังนี้ 

  ๑) ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ เลมท่ี..........เลขท่ี...........ป........... 
 ๒) ใบอนุญาตใหแกไขรายการในใบอนุญาตประกอบการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

เลมท่ี..........เลขท่ี...........ป........... (ถามี) 

 ๓) ใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ เลมท่ี..........เลขท่ี.............ป........... 
  ๔) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

 ๕) สําเนาทะเบียนบาน 

 ๖) หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมาย พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ 
 และผูรับมอบอํานาจ (กรณีผูรับใบอนุญาตไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเองได) 
 ๗) หลักฐานการแจงขอเลิกการประกอบกิจการของหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน กระทรวงพาณิชย 

 กรมสรรพกร  กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (ถามี) 

 

ขาพเจาขอรับรองวาไมมีคาธรรมเนียมคางชําระจากการประกอบกิจการ กอนเลิกการประกอบกิจการ 

และขอความท่ีระบุไวในแบบคําขอนี้ เปนความจริงทุกประการ 
 
     (ลงชื่อ)      ผูยื่นคําขอ 

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



 
คําขอแกไขรายการใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

เขียนท่ี ………………………………………….. 
วันท่ี ………….…. เดือน………… พ.ศ………………… 

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล) …………...………………………………………………...…..อายุ…………ป 
สัญชาติ …………….บานเลขท่ี ………………. หมูท่ี ………….…. ตรอก/ซอย …………..…..…… ถนน ……………………... 
แขวง/ตําบล …………………….……. เขต/อําเภอ ………..……..……… เทศบาล/อบต …………………………………………. 
จังหวัด ……………………..…….……… หมายเลขโทรศัพท ……………………………………………………………………………... 
ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไผกองดิน 
เรื่อง กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพแลว  
 ขอยื่นคําขอแกไขรายการในใบอนุญาตเลมท่ี.............เลขท่ี............. ป................ ออกใหเม่ือวันท่ี...........
เดือน.......................พ.ศ..................... ประกอบกิจการ..............................................................................ซ่ึงเปน
กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพประเภท..............................................................โดยใชชือ่สถานประกอบการวา
......................................................... ตั้งอยูบานเลขท่ี.................... หมูท่ี............... ตรอก/ซอย............................ 
ถนน.......................... แขวง/ตําบล ………….……. เขต/อําเภอ ………..……..… เทศบาล/อบต ………………………….. 
จังหวัด ……………………..… ตอเจาพนักงานทองถ่ิน มีรายละเอียดดังนี้ ................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
พรอมท้ังไดแนบหลักฐานท่ีนํามาประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 
  ๑) ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ เลมท่ี..........เลขท่ี...........ป........... 

 ๒) ใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ เลมท่ี..........เลขท่ี.............ป........... 
  ๔) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

 ๕) สําเนาทะเบียนบาน 
 ๖) หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมาย พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ 
 และผูรับมอบอํานาจ (กรณีผูรับใบอนุญาตไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเองได) 
 ๗) หลักฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการขอแกไขรายการในใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตราย 
 ตอสุขภาพ 
 

ขาพเจาขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 

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

 
 
 
 

 
 

 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 
(   ) อนุญาตใหแกไขรายการในใบอนุญาตได 
(   ) ไมอนุญาตใหแกไขรายการในใบอนุญาต 
                                                      (ลงชื่อ) …………………………………. เจาพนักงานทองถ่ิน 
                                          (………………………………..) 
                                   ตําแหนง ………………………….. วันท่ี…../………/…….. 
 



แบบคําขอใบแทนใบอนุญาต 
เขียนท่ี....................................... 

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

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

หมายเลขโทรศัพท.............................................. 
ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการ ประเภท..................................................................... 

ประเภท …………………………………………………………………...ตอ (เจาพนักงานทองถ่ิน)........................................... 

เนื่องจาก (   ) สูญหาย (   ) ถูกทําลาย (   ) ชํารุด (   ) 
อ่ืนๆ………………………………… 
พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย ดังนี้คือ 

๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
๒. สําเนาทะเบียนบาน 
๓. หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของคือ 

๓.๑ ……………………………………................................................................................... 
๓.๒ ………………………………......................................................................................... 

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 
ลงชื่อ..............................................................ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต 

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

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

(   ) อนุญาตใหประกอบกิจการได 

(   ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

                                                      (ลงชื่อ) …………………………………. เจาพนักงานทองถ่ิน 

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

                                  ตําแหนง ………………………….. วันท่ี…../………/…….. 

 

 

 
 


