
 หนา   ๑๑๘ 
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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลฆะมัง 
เรื่อง  การควบคมุกิจการที่เปนอนัตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลฆะมัง  วาดวยการควบคุมกิจการ 

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลฆะมัง 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับท่ี  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓   

มาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติ 

บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒   

มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  องคการบริหารสวนตําบลฆะมัง   

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลฆะมัง  และนายอําเภอเมืองพิจิตร  จึงตราขอบัญญัติขึ้นไว   

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้  เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลฆะมัง  เรื่อง  การควบคุม

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๗” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลฆะมัง  ตั้งแตวันถัดจากวันท่ี 

ไดประกาศไวโดยเปดเผยที่สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลฆะมังแลวเจ็ดวัน 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัต ิ ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้ 

ซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลฆะมังเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้  และใหมี

อํานาจตีความวินิจฉัยปญหา  กําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ  ออกระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  หรือ

คําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 
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หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

 

ขอ  ๕  ในขอบัญญัตินี้ 

“สถานประกอบกิจการ”  หมายความวา  สถานท่ีที่ใชในการประกอบกิจการที่เปนอันตราย 

ตอสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีออกตามความในมาตรา  ๓๑  แหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลท่ีเรียกชื่ออยางอื่นซึ่งรับผิดชอบ

ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

“คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

“มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจากการประกอบ

กิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการที่ทําใหมี

ผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําท้ิงอันเกิดจากการประกอบกิจการที่ทําใหมี

ผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

ส่ิงท่ีสรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

“การคา”  หมายความวา  การประกอบธุรกิจ  การพาณิชย  การอุตสาหกรรม  การเกษตร   

การผลิต  หรือใหบริการใด  ๆ  เพ่ือหาประโยชนอันมีมูลคา 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลฆะมัง  หรือพนักงาน  

เจาหนาที่  ที่ไดรับการแตงตั้งจากนายกองคการบริหารสวนตําบลฆะมังใหปฏิบัติหนาท่ีตามขอบัญญัตินี้ 
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“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุข  ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๖ ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้เปนกิจการท่ีตองมีการควบคุมภายในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลฆะมัง 

  (๑) กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

   (๑.๑)  การเล้ียงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเล้ือยคลาน  หรือแมลง 

     (๑.๒)  การเล้ียงสัตวเพ่ือรีดเอาน้ํานม 

     (๑.๓)  การประกอบกิจการการเล้ียงสัตว  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ

ทํานองเดียวกันเพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ทั้งนี้  จะมีการเรียกเก็บคาดู 

หรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

  (๒) กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตสัตว   

     (๒.๑)  การฆาสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  

และการฆาบริโภคในครัวเรือน 

     (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)  การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น  ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว  

เขาสัตว  หนังสัตว  ขนสัตว  หรือสวนอื่น  ๆ  ของสัตว 

     (๒.๗)  การผลิต  การโม  การปน  การลด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม   

หรือการกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช  หรือสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตว 

     (๒.๘)  การสะสมหรือลางครั่ง 

  (๓) กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 

     (๓.๑)  การผลิตเนย  เนยเทียม 
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     (๓.๒)  การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  

เตาเจ้ียว  ซีอิ้ว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

     (๓.๓)  การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ยกเวนการผลิต 

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

     (๓.๔)  การตากเนื้อสัตว  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเคี่ยวมันกุง  ยกเวนการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

     (๓.๕)  การนึ่ง  การตม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว  

พืช  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

     (๓.๖)  การเคี่ยวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง  ยกเวน 

ในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

     (๓.๗)  การผลิตเสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋ 

     (๓.๘)  การผลิตแบะแซ 

     (๓.๙)  การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

     (๓.๑๐)  การประกอบกิจการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ 

     (๓.๑๑)  การแกะ  การลางสัตวน้ํา  ที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  ยกเวน 

การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

     (๓.๑๒)  การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  

บรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

     (๓.๑๓)  การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล 

     (๓.๑๔)  การผลิตผลิตภัณฑจากนมวัว 

     (๓.๑๕)  การผลิต  การแบงบรรจุ  เอททิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู 

     (๓.๑๖)  การคั่ว  บด  กาแฟ 

     (๓.๑๗)  การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 

     (๓.๑๘)  การผลิตผงชูรส 

   (๓.๑๙) การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค 
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     (๓.๒๐)  การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอื่น  ยกเวน 

การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

     (๓.๒๑)  การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ   

     (๓.๒๒)  การผลิตไอศครีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

     (๓.๒๓)  การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอื่น  ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

     (๓.๒๔)  การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร 

     (๓.๒๕)  การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานท่ีจําหนายอาหารและ

เพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

     (๓.๒๖)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรท่ีมีกําลังตั้งแต  ๕  แรงมาขึ้นไป 

  (๔) กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑ

ชําระลาง 

     (๔.๑)  การผลิต  การโม  การลด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 

     (๔.๒)  การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  เครื่องสําอางตาง ๆ   

    (๔.๓)  การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

     (๔.๔)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

     (๔.๕)  การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ   

  (๕) กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

     (๕.๑)  การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช  การสะสม  รวบรวมพืชผลน้ํามัน 

     (๕.๒)  การลาง  การอบ  การรม  การตาก  การสะสมยางดิบ 

     (๕.๓)  การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  หรือแปงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน

ดวยเครื่องจักร 

     (๕.๔)  การสีขาวดวยเครื่องจักร 

     (๕.๕)  การผลิตยาสูบ 

     (๕.๖)  การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร 



 หนา   ๑๒๓ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๙๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กันยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

     (๕.๗)  การผลิต  การสะสมปุย 

     (๕.๘)  การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร 

     (๕.๙)  การตาก  การสะสม  หรือการขนถายมันสําปะหลัง 

  (๖) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

     (๖.๑)  การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณหรือเครื่องใช

ตาง ๆ   

     (๖.๒)  การหลอม  การหลอ  การถลุงแร  หรือโลหะทุกชนิดยกเวนกิจการ 

ใน  (๖.๑)   

     (๖.๓)  การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด   

การอัดโลหะ  ดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

     (๖.๔)  การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  

โลหะอื่นใด  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

     (๖.๕)  การขัด  การลางโลหะ  ดวยเครื่องจักรสารเคมี  หรือ  วิธีอื่นใดยกเวน

กิจการใน  (๖.๑) 

     (๖.๖)  การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือก  การลางแร   

การขนสงหรือขนถายแร 

  (๗) กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

     (๗.๑)  การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสารสนิม

ยานยนต 

     (๗.๒)  การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตง  ระบบปรับอากาศ  หรือ

อุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

     (๗.๓)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  ซึ่งมีไว

บริการหรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักร  หรือ

เครื่องกลดังกลาวดวย 

     (๗.๔)  การลาง  การอัดฉีด  ยานยนต 



 หนา   ๑๒๔ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๙๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กันยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

     (๗.๕)  การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ 

     (๗.๖)  การปะ  การเชื่อมยาง 

     (๗.๗)  การอัดผาเบรก  ผาคลัตช 

  (๘) กิจการที่เกี่ยวกับไม 

     (๘.๑)  การผลิตไมขีดไฟ 

     (๘.๒)  การเล่ือย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําคิ้ว  

หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร 

     (๘.๓)  การประดิษฐไม  หวาย  เปนส่ิงของดวยเครื่องจักร  หรือการพน  ทาสาร

เคลือบเงาสี  หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 

     (๘.๔)  การอบไม 

     (๘.๕)  การผลิตธูปดวยเครื่องจักร 

     (๘.๖)  การประดิษฐส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ 

     (๘.๗)  การผลิตกระดาษตาง ๆ   

     (๘.๘)  การเผาถาน  หรือการสะสมถาน 

  (๙) กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

     (๙.๑)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด 

     (๙.๒)  การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร 

    (๙.๓)  การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นใดในทํานองเดียวกัน 

     (๙.๔)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หองแบงเชา   

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

     (๙.๕)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

     (๙.๖)  การจัดใหมีการแสดงดนตรีเตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทค  คาราโอเกะ  

หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

    (๙.๗)  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 



 หนา   ๑๒๕ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๙๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กันยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

     (๙.๘)  การจัดใหมีการเลนสเก็ต  โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ  หรือการเลนอื่น ๆ   

ในทํานองเดียวกัน 

     (๙.๙) การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

     (๙.๑๐) การประกอบกิจการ  ใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุม 

ทางโภชนาการ  ใหอาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ  การบริหารรางกาย  หรือโดยวิธีอื่นใดเวนแตการใหบริการ

ดังกลาวในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

     (๙.๑๑) การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม 

     (๙.๑๒) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  

วิทยาศาสตร  หรือส่ิงแวดลอม 

     (๙.๑๓) การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ 

  (๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

   (๑๐.๑)  การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร  หรือการทอผา

ดวยกี่กระตุก  ตั้งแต  ๕  กี่ขึ้นไป 

     (๑๐.๒)  การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  หรือนุน 

     (๑๐.๓)  การปนฝาย  หรือนุน  ดวยเครื่องจักร 

     (๑๐.๔)  การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

       (๑๐.๕)  การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  ๕  เครื่องขึ้นไป 

     (๑๐.๖)  การพิมพผา  หรือการพิมพบนส่ิงทอตาง ๆ 

     (๑๐.๗)  การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผา  ดวยเครื่องจักร 

     (๑๐.๘)  การยอม  การกัดสีผา  หรือส่ิงทออื่น ๆ   

  (๑๑) กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

     (๑๑.๑)  การผลิตภาชนะดินเผา  หรือผลิตภัณฑดินเผา 

     (๑๑.๒)  การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร  การขุด  การตักดิน 

ดวยเครื่องจักร 



 หนา   ๑๒๖ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๙๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กันยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

     (๑๑.๓)  การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนตหรือวัตถุที่คลายคลึง 

     (๑๑.๔)  การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

     (๑๑.๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หินกระจก  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

     (๑๑.๖)  การเล่ือย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนส่ิงของตาง ๆ   

     (๑๑.๗)  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาวดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน   

     (๑๑.๘)  การผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบ  หรือสวนผสมเชน  

ผาเบรก  ผาคลัตช  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝา  เพดาน  ทอน้ํา  เปนตน 

     (๑๑.๙)  การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

     (๑๑.๑๐)  การผลิตกระดาษทราย 

     (๑๑.๑๑)  การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

  (๑๒) กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี 

     (๑๒.๑)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  

หรือสารตัวทําละลาย 

     (๑๒.๒)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ 

     (๑๒.๓)  การผลิต  การกล่ัน  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียม  หรือ

ผลิตภัณฑ  ปโตรเลียมตาง ๆ 

     (๑๒.๔)  การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก 

     (๑๒.๕)  การพนสี  ยกเวนกิจการใน  (๗.๑) 

     (๑๒.๖)  การประดิษฐส่ิงของเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด   

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

     (๑๒.๗)  การโม  การบดชัน 

     (๑๒.๘)  การผลิตสี  หรือน้ํามันผสมสี 

     (๑๒.๙)  การผลิต  การลางฟลมรูปถาย  หรือฟลมภาพยนตร 

     (๑๒.๑๐)  การเคลือบ  การชุบ  วัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  

หรือวัตถุที่คลายคลึง 



 หนา   ๑๒๗ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๙๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กันยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

     (๑๒.๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

     (๑๒.๑๒)  การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

     (๑๒.๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแหง 

     (๑๒.๑๔)  การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมี  อันเปน

สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง  ดินปน  หรือวัตถุที่ใชเพ่ือทําหรือเพ่ือการระเบิด 

     (๑๒.๑๕)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 

     (๑๒.๑๖)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืช  กําจัด

พาหะนําโรค  หรือสารกําจัดวัชพืช 

     (๑๒.๑๗)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 

    (๑๓) กิจการอื่น ๆ 

     (๑๓.๑)  การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

     (๑๓.๒)  การผลิต  การซอมเครื่องอีเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณ

อีเล็กทรอนิกส  อุปกรณไฟฟา 

     (๑๓.๓)  การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

     (๑๓.๔)  การพิมพแบบพิมพเขียว  หรือการถายเอกสาร 

     (๑๓.๕)  การสะสมวัตถุหรือส่ิงของที่ชํารุด  ใชแลว  หรือเหลือใช 

     (๑๓.๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา 

     (๑๓.๗)  การลางขวด  ภาชนะ  หรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลว 

     (๑๓.๘)  การพิมพสีลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

     (๑๓.๙)  การกอสราง 

ขอ ๗ สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้ท่ีตั้งอยูในเขตที่กฎหมาย 

วาดวยการผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด 

ที่เขาขายเปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย  จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย

การนั้นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของดวยแลวแตกรณี 



 หนา   ๑๒๘ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๙๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กันยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

หมวด  ๒ 

สถานทีต่ั้ง  ลักษณะอาคาร  และการสุขาภิบาล 

 

ขอ ๘ สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน  

สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  

ทั้งนี้ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้นจะตองมีสถานที่ตั้ง

ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด  โดยคํานึงถึงลักษณะ

และประเภทของการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้น ๆ  ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายตอ 

สุขภาพอนามัยของประชาชนหรือกอเหตุรําคาญดวย 

ขอ ๙ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมที่จะประกอบกิจการท่ีขออนุญาตได

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

  บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  ทั้งนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมาย

แสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

  (๒)  ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมาย 

วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

  (๓)  ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพท่ีถูกสุขลักษณะ

เปนประจําทุกวัน 

  (๔)  จะตองประกอบกิจการภายในเขตสถานที่ตามท่ีขออนุญาตและตามกําหนดวัน 

และเวลาท่ีขออนุญาต 

  (๕)  ถามีความประสงคจะเปล่ียนแปลง  แกไข  เพ่ิมเติมสถานที่ประกอบกิจการจะตอง

ไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นกอน 

  (๖)  จะตองปฏิบัติการทุกอยางเพ่ือใหถูกตองตามสุขลักษณะตามคําแนะนําของ 

เจาพนักงานทองถิ่น  เจาพนักงานสาธารณสุข  หรือพนักงานเจาหนาที่ 



 หนา   ๑๒๙ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๙๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กันยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ขอ ๑๐ สถานประกอบกิจการท่ีคนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคม ี วัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใด

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ที่ลางตาฉุกเฉิน  ตามความจําเปนและเหมาะสม

กับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวย 

วัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๑ สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  

ดังนี้ 

  (๑)  มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและ

ประเภทมูลฝอย  รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้น

อยูเสมอ 

  (๒)  ในกรณีที่มีการกําจัดเอง  ตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่นและ

ตองดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

  (๓)  กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใดที่อาจเปนอันตราย 

ตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  จะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๒  สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวที่เปนพาหนะของ

โรคติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

ขอ  ๑๓  สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับการประกอบอาหาร  

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหาร  สําหรับคนงาน  ตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวย

สถานจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

ขอ  ๑๔  สถานประกอบกจิการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัยเปนสัดสวน

และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

หมวด  ๓ 

การอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

ขอ ๑๕ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติใหเปนไป 

ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 



 หนา   ๑๓๐ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๙๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กันยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ขอ ๑๖ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้ 

  (๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคาร  และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  ทั้งนี้  จะตองมีการบันทึก  การบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิง

อยางนอยหกเดือนตอครั้ง  และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานที่ทางราชการกําหนด

หรือยอมรับใหแกคนงานไมนอยกวารอยละส่ีสิบ  ของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

  (๒) กรณีที่มีวัตถุอันตราย  ตองมีสถานท่ีท่ีปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย

หรือส่ิงของท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ  ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

 

หมวด  ๔ 

การควบคมุของเสีย  มลพิษหรือส่ิงใดๆ 

ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ 

 

ขอ ๑๗ สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียงหรือ 

ความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมีหรือวัตถุอันตราย  

จะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปนอันตรายตอสุขภาพ 

ของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

ขอ ๑๘ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ีขอบัญญัตินี้ใชบังคับ  หามมิใหผูใดดําเนินกิจการ

ตามประเภทที่มีขอบัญญัติกําหนดใหเปนกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๖  ในลักษณะที่เปนการคา  

เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๙ ผูใดประสงคประกอบกิจการตามประเภทท่ีมีขอบัญญัติกําหนดใหเปนกิจการที่ตอง 

มีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะที่เปนการคา  จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓) อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลฆะมัง  ประกาศกําหนด 



 หนา   ๑๓๑ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๙๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กันยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ขอ ๒๐ ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ซึ่งตองควบคุมตาม

ขอบัญญัตินี้ตองปฏิบัติ  รวมทั้งจัดสถานท่ีสําหรับประกอบกิจการคานั้น ๆ  ใหเปนไปตามเงื่อนไขอันเกี่ยวดวย

สุขลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) สถานที่นั้นตองตัง้อยูในบริเวณที่เหมาะสม  ไมมีน้ําขัง  สามารถระบายน้ําออกได

โดยสะดวก 

  (๒) ตองจัดทํารางระบายน้ํา  หรือบอพักน้ําซึ่งรับน้ําเสียดวยวัตถุถาวรมีลักษณะ

เรียบ  ไมซึม  ไมรั่ว  น้ําไหลไดสะดวก 

  (๓) การระบายน้ําตองไมใหเปนที่เดือดรอนแกผูใชน้ําในทางสาธารณะหรือแกผูอาศัย

ใกลเคียง 

  (๔) จัดใหมีระบบบําบัดหรือการปรับปรุงคุณภาพน้ําเสียหรือกากของเสีย  ตาม

คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือตามหลักเกณฑที่องคการบริหารสวนตําบลฆะมังกําหนด 

  (๕) ตองมีระบบควบคุมปองกัน  กล่ิน  เสียง  แสง  รังสี  และความส่ันสะเทือน   

ส่ิงมีพิษฝุนละออง  ควันเขมา  เถามูล  หรือส่ิงใดซึ่งอาจเปนเหตุรําคาญ  ไมใหกอความเดือดรอนรําคาญ 

แกผูอยูอาศัยใกลเคียงได 

  (๖) เมื่อเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาสถานท่ีใดสมควรจะตองทําพ้ืนดวยวัตถุถาวร

เพ่ือปองกันมิใหน้ํารั่วไหลหรือขังได  หรือเห็นวาควรมีบอพักน้ําโสโครกหรือทําการกําจัดน้ําโสโครกไขมัน 

ใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาล  หรือตองมีเครื่องระบายน้ํา  เครื่องปองกันกล่ิน  เสียง  รังสี  ความส่ันสะเทือน  

ส่ิงมีพิษ  ฝุนละออง  เขมา  เถา  ควัน  มูล  หรือส่ิงอื่นใดซึ่งอาจเปนเหตุรําคาญแกผูอยูใกลเคียง  ผูดําเนิน

กิจการตองปฏิบัติใหเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๗) จัดใหมีแสงสวางและการระบายอากาศท่ีเหมาะสมและเพียงพอตามหลักเกณฑ 

ที่องคการบริหารสวนตําบลฆะมังกําหนด 

  (๘) จัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอแกกิจการนั้น 

  (๙) มีตะแกรงรับเศษมูลฝอย  มีบอดักไขมันและบอดักตะกอนกอนปลอยน้ําเสียลงสู

ทอรับน้ําเสีย 



 หนา   ๑๓๒ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๙๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กันยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

  (๑๐) จัดใหมีที่รองรับมูลฝอยและส่ิงเปรอะเปอนท่ีเพียงพอและถูกตองดวยสุขลักษณะ

และจัดสถานที่มิใหเปนที่อาศัยของสัตวนําโรค 

  (๑๑) จัดใหมีสวมที่ถูกตองดวยสุขลักษณะจํานวนเพียงพอกับจํานวนคน  ที่ทําการ

อยูในสถานที่นั้นตามหลักเกณฑที่องคการบริหารสวนตําบลฆะมังกําหนด  และอยูในทําเลที่เหมาะสม

รวมทั้งการกําจัดอุจจาระดวยวิธีที่ถูกตองตามหลักสุขาภิบาล 

  (๑๒) สถานที่เล้ียงสัตวตองมีท่ีขัง  และที่ปลอยสัตวกวางขวางเพียงพอและตองสราง

ใหถูกสุขลักษณะตามที่เจาพนักงานสาธารณสุขแนะนํา 

  (๑๓) สถานที่เกี่ยวกับการตากหรือผ่ึงสินคา  ตองมีสถานท่ีสําหรับตากหรือผ่ึงสินคา

ตามท่ีเจาพนักงานสาธารณสุขแนะนําเห็นชอบ 

  (๑๔) กิจการสถานบริการตองจัดใหมีเครื่องมือ  เครื่องใชที่ถูกสุขลักษณะรวมทั้ง 

ตองแตงกายใหสะอาด  สุภาพเรียบรอย  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๑๕) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  

คําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  คําส่ังและประกาศองคการบริหารสวนตําบลฆะมัง 

  (๑๖) หามมิใหผูขอรับใบอนุญาตดําเนินการท่ีเกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  

และกิจการเกี่ยวกับการบริการ  เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อวาตนเปนโรคติดตอที่ระบุไวหรือเมื่อเจาพนักงาน

สาธารณสุขไดตรวจพบวาตนเปนพาหะ  หรือไดรับแจงความเปนหนังสือแลววาตนเปนพาหะของโรค   

ดังระบุดังตอไปนี้ 

   (ก)  โรคเรื้อน 

   (ข)  วัณโรค 

    (ค)  กามโรค 

    (ง)  คุดทะราด 

    (จ)  ไขสุกใส 

    (ฉ)  หัด 

    (ช)  บิด   

    (ซ)  ไขทรพิษ 



 หนา   ๑๓๓ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๙๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กันยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

    (ฌ)  คางทูม 

    (ญ)  อหิวาต 

    (ฎ)  โรคผิวหนัง 

    (ฏ)  โรคจิต  หรือจิตฟนเฟอน  หรือปญญาออน 

    (ฐ)  โรคลมชัก  หรือลมบาหมู 

    (ฑ)  โรคไวรัสตับอักเสบชนิดเอ 

ขอ ๒๑ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการหรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต  ก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ี

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายไวแลวนั้น  แลวแตกรณี  

ขอ  ๒๒  ในการออกใบอนุญาตตามขอ  ๒๑  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะ

ใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติเพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากท่ีกําหนดไวโดยท่ัวไป

ในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ใบอนุญาตตามขอ  ๒๑  ใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว 

ขอ ๒๓ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 



 หนา   ๑๓๔ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๙๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กันยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ขอ ๒๔ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลฆะมังเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และ 

เงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๑๙  และขอ  ๒๐  โดยอนุโลม 

ขอ ๒๕ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมอีกรอยละ  ๒๐  ของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระเวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา  

๒  ครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๒๖ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลฆะมัง 

ขอ ๒๗ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๒๘ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

(๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจงความ

ตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 



 หนา   ๑๓๕ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๙๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กันยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

(๒)  ในกรณีใบอนุญาตถกูทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต 

นําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๒๙ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือกฎกระทรวงที่ออกตามความใน

พระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่อง 

ที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่น 

มีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๓๐ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตัง้แตสองครัง้ขึน้ไปและมีเหตทุี่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถกูตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ. ๒๕๓๕  หรือกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้ 

หรือเงื่อนไข  ที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของ

ประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๓๑ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับใช

อนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือ 

วันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ ๓๒ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน 

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 



 หนา   ๑๓๖ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๙๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กันยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ขอ ๓๓ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือให

ปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลฆะมัง  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ ๓๔ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๕  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

ฉววีรรณ  รัตนสุรีย 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลฆะมัง 



บัญชีอัตราคาธรรมเนยีมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลฆะมัง 

เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
คาธรรมเนียมตอป 

บาท สตางค 

(๑) กิจการท่ีเก่ียวกับการเล้ียงสัตว   

 (๑.๑) การเล้ียงสัตวบก การเล้ียงมา  โค  กระบือ 

 ก.  จํานวน  ๔-๙  ตัว                                                                             

 ข.  จํานวน  ๑๐-๒๐  ตัว 

       ค.  จํานวน  ๒๐  ตัวข้ึนไป 

 

๓๐๐ 

๔๐๐  

๑,๐๐๐ 

 

- 

- 

- 

 การล้ียงสุกร   

  ก.  จํานวน  ๑๐-๕๐  ตัว ๒๐๐ - 

  ข.  จํานวน  ๕๐-๑๐๐  ตัว 

       ค.  จํานวน  ๑๐๐-๒๐๐  ตัว 

       ง.  จํานวน  ๒๐๐  ตัวข้ึนไป 

๑,๐๐๐ 

๑,๕๐๐ 

๒,๐๐๐ 

- 

- 

- 

 การเล้ียงหาน  เปด  ไก  นก   

     ก.  จํานวนต้ังแต  ๖๐-๑๐๐  ตัว ๑๐๐ - 

  ข.  จํานวนต้ังแต  ๑๐๑-๕๐๐  ตัว ๒๐๐ - 

  ค.  จํานวนต้ังแต  ๕๐๑-๒,๐๐๐  ตัว ๓๐๐ - 

  ง.  จํานวนต้ังแต  ๒,๐๐๑-๕,๐๐๐  ตัว ๕๐๐ - 

  จ.  จํานวนต้ังแต  ๕๐๐๑  ตัวข้ึนไป ๑,๐๐๐ - 

 การเล้ียงสัตวน้ํา  สัตวเล้ือยคลาน หรือแมลง ๑,๐๐๐ - 

 (๑.๒) การเล้ียงสัตวเพ่ือรีดเอานมตัวละ ๓๐ - 

 (๑.๓) การประกอบกิจการเล้ียงสัตว รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจ อ่ืน

ใด  อันมีลักษณะทํานองเดียวกัน  เพ่ือใหประชาชนเขาชม  หรือ

เพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการ

ไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

๑,๐๐๐-

๓,๐๐๐ 

- 

- 

(๒) กิจการเก่ียวกับสัตวและผลิตภัณฑ   

 (๒.๑) การฆาสัตว (โรงฆาสัตว) ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  

การเรขาย  การขายในตลาดและการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๑,๐๐๐ - 

 (๒.๒) การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ท่ียัง

ไมไดฟอก 

๑,๐๐๐ - 

 



ลําดับท่ี ประเภทการคา 
คาธรรมเนียมตอป 

บาท สตางค 

 (๒.๓) การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวท่ียังมิไดแปรรูป ๑,๐๐๐ - 

 (๒.๔) การเคี่ยวหนังสัตว  เอ็นสัตว  หนังสัตว ๑,๐๐๐ - 

 (๒.๕) การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู   

เปลือกกุง  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย   

การขายในตลาด 

๑,๐๐๐ - 

 (๒.๖) การประดิษฐเคร่ืองใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ จากเปลือกหอย 

กระดูกสัตว  หนังสัตว  เขาสัตว  หรือสวนอ่ืน ๆ ของสัตว 

  

  ก.  โดยใชเคร่ืองจักรท่ีมีกําลัง  ๕  แรงมาข้ึนไป ๕๐๐ - 

  ข.  โดยใชเคร่ืองจักรท่ีมีกําลังตํ่ากวา ๕ แรงมาลงมา ๒๐๐ - 

  ค.  ไมใชเคร่ืองจักร ๑๐๐ - 

 (๒.๗) การผลิต การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  

การสะสม  หรือการกระทําอ่ืนใดตอสัตวหรือพืชหรือสวนหนึ่ง 

สวนใดของสัตวหรือพืช เพ่ือเปนอาหารสัตว 

  

  ก.  เคร่ืองจักรท่ีมีกําลัง ๕ แรงมาข้ึนไป ๑,๐๐๐ - 

  ข.  เคร่ืองจักรท่ีมีกําลังเกินกวา ๑ แรงมาแตไมเกิน ๕ แรงมา ๒๐๐ - 

  ค.  เคร่ืองจักรท่ีมีกําลัง  ๑  แรงมา  ลงมา ๑๐๐ - 

 (๒.๘) การสะสมหรือลางคร่ัง ๕๐๐ - 

(๓) กิจการท่ีเก่ียวของกับอาหาร  เคร่ืองด่ืม  น้ําด่ืม   

 (๓.๑) การผลิตเนย  เนยเทียม ๕๐๐ - 

 (๓.๒) การผลิตกะป  น้ําพริกแกง น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย 

น้ําบูดู ไตปลา  เตาเจ้ียว ซีอ้ิว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ 

ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๕๐๐ - 

 (๓.๓) การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา กุงเจา 

ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๕๐๐ - 

 (๓.๔) การตากเนื้อสัตว การผลิตเนื้อสัตวเค็ม การเคี่ยวมันกุง  

ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๕๐๐ - 

 (๓.๕) การนึ่ง  การตม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีอ่ืนใด 

ในการผลิตอาหารสัตว พืช ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  

การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภค 

ในครัวเรือน 

๕๐๐ - 



 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
คาธรรมเนียมตอป 

บาท สตางค 

 (๓.๖) การเคี่ยวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง หมูยอ  ไสกรอก  

หมูต้ัง ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขาย การขาย 

ในตลาด  การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

  

       ก.  โดยใชเคร่ืองจักร ๕๐๐ - 

       ข.  โดยไมใชเคร่ืองจักร ๒๐๐ - 

 (๓.๗) การผลิตเสนหมี่  ขนมจีน  กวยเต๋ียว เตาหู  วุนเสน  

เก้ียมอ๋ี  เตาฮวย 

  

  ก.  โดยใชเคร่ืองจักร ๕๐๐ - 

  ข.  โดยไมใชเคร่ืองจักร ๑๐๐ - 

 (๓.๘) การผลิตแบะแซ ๒๐๐ - 

 (๓.๙) การผลิตอาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือ ภาชนะอ่ืนใด   

  ก.  โดยใชเคร่ืองจักร ๓,๐๐๐ - 

  ข.  โดยไมใชเคร่ืองจักร ๕๐๐ - 

 (๓.๑๐) การประกอบกิจการการทําขนมปงสด ขนมปงแหง  

จันอับ  ขนมเปยะ 

  

  ก.  โดยใชเคร่ืองจักร ๕๐๐ - 

  ข.  โดยไมใชเคร่ืองจักร ๒๐๐ - 

 (๓.๑๑) การแกะ  การลางสัตวน้ํา  ท่ีไมใชสวนหนึ่งของกิจการ

หองเย็น ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๕๐๐ - 

 (๓.๑๒) การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถ่ัวเหลือง  

เคร่ืองด่ืมชนิดตางๆ บรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด 

ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๓,๐๐๐ - 

 (๓.๑๓) การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล (ยกเวนภายใน

ครอบครัว) 

๑,๐๐๐ - 

 (๓.๑๔) การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว ๑,๐๐๐ - 

 (๓.๑๕) การผลิต  การแบงบรรจุเอททิลแอลกอฮอล สุรา  เบียร  

น้ําสมสายชู 

๓,๐๐๐ - 

 (๓.๑๖) การคั่ว  บด กาแฟ ๕๐๐ - 

 (๓.๑๗) การผลิตลูกชิ้นดวยเคร่ืองจักร ๑,๐๐๐ - 



 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
คาธรรมเนียมตอไป 

บาท สตางค 

 (๓.๑๘) การผลิตผงชูรส ๑,๐๐๐ - 

 (๓.๑๙) การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค ๒๐๐ - 

 (๓.๒๐) การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืช     

อยางอ่ืน ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๒๐๐ - 

 (๓.๒๑) การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผง  หรือเคร่ืองด่ืม

ชนิดผงอ่ืน ๆ  

๒๐๐ - 

 (๓.๒๒) การผลิตไอศครีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน ๒๐๐ - 

 (๓.๒๓) การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  

ท่ีคลายคลึงกัน 

๒๐๐ - 

 (๓.๒๔) การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร ๒,๐๐๐ - 

 (๓.๒๕) การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานท่ี

จําหนายอาหาร และเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

๒,๐๐๐ - 

 (๓.๒๖)การเก็บ การถนอมอาหารดวยเคร่ืองท่ีมีกําลังต้ังแต       

๕  แรงมา ข้ึนไป 

๕๐๐ - 

(๔) กิจการท่ีเก่ียวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย  เคร่ืองสําอาง  

ผลิตภัณฑชําระลาง 

  

 (๔.๑) การผลิต  การโม  การบด  การผสม การบรรจุยาดวย

เคร่ืองจักร 

  

  ก.  เคร่ืองจักรท่ีมีกําลัง  ๕  แรงมาข้ึนไป ๑,๐๐๐ - 

  ข.  เคร่ืองจักรท่ีมีกําลังเกินกวา ๑ แรงมา แตไมเกิน  

๕ แรงมา 

๕๐๐ - 

  ค.  เคร่ืองจักรท่ีมีกําลัง ๑ แรงมา ลงมา ๓๐๐ - 

 (๔.๒) การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น 

เคร่ืองสําอางตาง ๆ  

๑,๐๐๐ - 

 (๔.๓) การผลิตสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี ๑,๐๐๐ - 

 (๔.๔) การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออม

สําเร็จรูป 

๑,๐๐๐ - 

 (๔.๕) การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ  ๑,๐๐๐ - 



ลําดับท่ี ประเภทการคา 
คาธรรมเนียมตอป 

บาท สตางค 

(๕) กิจการท่ีเก่ียวกับการเกษตร   

 (๕.๑) การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช การสะสม รวบรวม

พืชผลน้ํามัน 

  

  ก.  โดยใชเคร่ืองจักร ๑,๐๐๐ - 

  ข.  โดยไมใชเคร่ืองจักร ๑๐๐ - 

 (๕.๒) การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ ๑,๐๐๐ - 

 (๕.๓) การผลิตแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู หรือแปงอ่ืน ๆ  

ในทํานองเดียวกันดวย เคร่ืองจักร 

๑,๐๐๐ - 

 (๕.๔) การสีขาวดวยเคร่ืองจักร   

  ก.  ไมเกิน  ๒๐  เกวียน ๒๐๐ - 

  ข.  เกิน  ๒๐  เกวียน ๔๐๐ - 

 (๕.๕) การผลิตยาสูบ   

  ก.  โดยใชเคร่ืองจักร ๒,๐๐๐ - 

  ข.  โดยไมใชเคร่ืองจักร ๕๐๐ - 

 (๕.๖) การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวย

เคร่ืองจักร 

๑,๐๐๐ - 

 (๕.๗) การผลิต  การสะสมปุย ๒,๐๐๐ - 

 (๕.๘) การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเคร่ืองจักร ๑,๐๐๐ - 

 (๕.๙) การตาก  การสะสม  หรือการขนถายมันสําปะหลัง ๑,๐๐๐ - 

(๖) กิจการท่ีเก่ียวกับโลหะหรือแร   

 (๖.๑) การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เคร่ืองมือ  เคร่ืองจักร  อุปกรณ

หรือเคร่ืองใชตางๆ  

  

  ก.  โดยใชเคร่ืองจักร ๕๐๐ - 

  ข.  โดยไมใชเคร่ืองจักร ๒๐๐ - 

 (๖.๒) การหลอม  การหลอ  การถลุงแรหรือโลหะทุกชนิด ยกเวน

กิจการในลําดับท่ี  (๖.๑) 

๑,๐๐๐ - 

 (๖.๓) การกลึง  การเจาะ การเชื่อม  การตี  การตัด    

การประสาน  การรีด  การอัดโลหะดวยเคร่ืองจักรหรือกาซหรือ

ไฟฟา  ยกเวนกิจการในลําดับท่ี (๖.๑) 

๒๐๐ - 
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 (๖.๔) การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก  

โครเม่ียม  นิกเกิลหรือโลหะอ่ืนใดยกเวนกิจการใน ลําดับท่ี (๖.๑) 

๕๐๐ - 

 (๖.๕) การขัด  การลางโลหะดวยเคร่ืองจักร สารเคมี  หรือวิธี   

อ่ืนใด ยกเวนกิจการในลําดับท่ี  (๖.๑) 

  

  ก.  เคร่ืองจักรท่ีมีกําลัง ๕ แรงมาข้ึนไป ๑,๐๐๐ - 

  ข.  เคร่ืองจักรท่ีมีกําลังเกินกวา  ๑  แรงมา แตไมเกิน        

๕ แรงมา 

๕๐๐ - 

  ค.  เคร่ืองจักรท่ีมีกําลัง  ๑ แรงมา  ลงมา ๒๐๐ - 

 (๖.๖) การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือ

การลางแร 

๕,๐๐๐ - 

(๗) กิจการเก่ียวกับยานยนต  เคร่ืองจักร  หรือเคร่ืองกล   

 (๗.๑) การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี   

การพนสารกันสนิมยานยนต 

๑,๐๐๐ - 

 (๗.๒) การต้ังศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตงระบบปรับ

อากาศ หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต เคร่ืองจักร 

หรือเคร่ืองกล 

 

๑,๐๐๐ 

- 

 (๗.๓) การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต  เคร่ืองจักร หรือ

เคร่ืองกล ซึ่งมีไวบริการหรือจําหนาย และในการประกอบธุรกิจนั้น

มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองกล

ดังกลาวดวย 

 - 

   ก.  จักรยานยนต ๕๐๐ - 

  ข.  รถยนต ๑,๐๐๐ - 

 (๗.๔) การลาง  การอัดฉีดรถยนต ๕๐๐ - 

 (๗.๕) การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอร่ี ๕๐๐ - 

 (๗.๖) การปะ  การเชื่อมยาง ๑๐๐ - 

 (๗.๗) การอัดผาเบรก  ผาครัตซ ๒๐๐ - 

(๘) กิจการท่ีเก่ียวกับไม   

 (๘.๑) การผลิตไมขีดไฟ ๑,๐๐๐ - 

 

 



ลําดับท่ี ประเภทการคา 
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 (๘.๒) การเล่ือย การซอย  การขัด การไส  การเจาะ  การขุด

รอง  การทําคิ้ว  หรือการตัดไมดวยเคร่ืองจักร 

  

  ก.  เคร่ืองจักรท่ีมีกําลัง  ๕  แรงมาข้ึนไป ๑,๐๐๐ - 

  ข.  เคร่ืองจักรท่ีมีกําลังเกินกวา ๑ แรงมา  แตไมเกิน        

๕ แรงมา 

๕๐๐ - 

  ค.  เคร่ืองจักรท่ีมีกําลัง  ๑  แรงมา  ลงมา ๒๐๐ - 

 (๘.๓) การประดิษฐไมหวาย เปนส่ิงของดวยเคร่ืองจักร หรือ 

การพน  การทาสาร เคลือบเงาสีหรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑ

จากไม หรือหวาย 

  

  ก.  เคร่ืองจักรท่ีมีกําลัง ๕ แรงมาข้ึนไป ๕๐๐ - 

  ข.  เคร่ืองจักรท่ีมีกําลังเกินกวา ๑ แรงมา แมไมเกิน         

๕ แรงมา 

๒๐๐ - 

  ง.  เคร่ืองจักรท่ีมีกําลัง ๑ แรงมา ลงมา ๑๐๐ - 

 (๘.๔) การอบไม ๒,๐๐๐ - 

 (๘.๕) การผลิตธูปดวยเคร่ืองจักร ๑,๐๐๐ - 

 (๘.๖) การประดิษฐส่ิงของ เคร่ืองใช เคร่ืองเขียนดวยกระดาษ ๓๐๐ - 

 (๘.๗) การผลิตกระดาษตาง  ๆ ๕๐๐ - 

 (๘.๘) การเผาถานหรือการสะสมถาน   

  ก.  ขายสง ๒๐๐ - 

  ข.  ขายปลีก ๑๐๐ - 

(๙) กิจการท่ีเก่ียวกับการบริการ   

 (๙.๑) การประกอบกิจการ อาบ อบ นวด ๒,๐๐๐ - 

 (๙.๒) การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร ๕๐๐ - 

 (๙.๓) การประกอบกิจการโรงแรม หรือกิจการอ่ืนในทํานอง

เดียวกัน 

๑,๐๐๐ - 

 (๙.๔) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองแบงเชา 

หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

๑,๐๐๐ - 

 (๙.๕) การประกอบกิจการโรงมหรสพ ๑,๐๐๐ - 
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 (๙.๖) การจัดใหมีการแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโก

เทค คาราโอเกะหรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 

๒๐๐-๑,๐๐๐ - 

 (๙.๗) การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอ่ืน ๆ  

ในทํานองเดียวกัน 

๒,๐๐๐ - 

 (๙.๘) การจัดใหมีการเลนสเก็ต โดยมีแสง หรือเสียงประกอบ

หรือการเลนอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 

๒,๐๐๐ - 

 (๙.๙) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการ 

ท่ีอยูในบงัคับตามกฎหมาย วาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

๒๐๐ - 

 (๙.๑๐) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการ

ควบคุมทางโภชนาการใหอาหารท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ   

การบริหารรางกาย  หรือโดยวิธีอ่ืนใด  เวนแตการให  บริการ 

ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

๑,๐๐๐ - 

 (๙.๑๑) การประกอบกิจการสวนสนุก ตูเกม ๑,๐๐๐ - 

 (๙.๑๒) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย               

การสาธารณสุขวิทยาศาสตรหรือส่ิงแวดลอม 

๑,๐๐๐ - 

 (๙.๑๓) การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟ ๑,๐๐๐-

๕,๐๐๐ 

- 

(๑๐) กิจการท่ีเก่ียวกับส่ิงทอ   

 (๑๐.๑) การปนดาย การกรอดาย  การทอผาดวยเคร่ืองจักร หรือ

การทอผาดวยก่ีกระตุกต้ังแต ๕ ก่ีข้ึนไป 

  

  ก.  การทอผาดวยเคร่ืองจักร ๑,๐๐๐ - 

  ข.  การทอผาดวยก่ีกระตุกเกิน ๑๐ ก่ีข้ึนไป ๓๐๐ - 

  ง.  การทอผาดวยก่ีกระตุกต้ังแต  ๕-๑๐  ก่ี ๒๐๐ - 

 (๑๐.๒) การสะสมปอ ปาน ฝาย หรือนุน ๕๐๐ - 

 (๑๐.๓) การปนฝาย หรือนุนดวยเคร่ืองจักร ๑,๐๐๐ - 

 (๑๐.๔) การทอเส่ือ กระสอบ พรม หรือส่ิงทออ่ืน ๆ ดวย

เคร่ืองจักร 

๑,๐๐๐ - 

 (๑๐.๕) การเย็บผาดวยเคร่ืองจักรต้ังแต ๕ เคร่ืองข้ึนไป ๕๐๐ - 

 (๑๐.๖) การพิมพผา หรือการพิมพส่ิงทออ่ืน ๆ  ๒๐๐ - 
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 (๑๐.๗) การซัก การอบ  การรีด การอัดกลีบผาดวยเคร่ืองจักร ๓๐๐ - 

 (๑๐.๘) การยอม  การกัดสีผา  หรือส่ิงทออ่ืน ๆ  ๕๐๐ - 

(๑๑) กิจการท่ีเก่ียวกับหิน ดิน ทราย  ซีเมนต หรือวัตถุท่ีคลายคลึง   

 (๑๑.๑) การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑดินเผา   

  ก.  โดยใชเคร่ืองจักร ๑,๐๐๐ - 

  ข.  โดยไมใชเคร่ืองจักร ๑๐๐ - 

 (๑๑.๒) การระเบิด การโม การปนหินดวยเคร่ืองจักร ๕,๐๐๐ - 

 (๑๑.๓) การผลิตเคร่ืองใชดวยซีเมนตหรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๕๐๐ - 

 (๑๑.๔) การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน ทราย หรือวัตถุ 

ท่ีคลายคลึง 

  

  ก.  ๑-๓  ตัน ๒๐๐ - 

  ข.  ๓-๕  ตัน ๕๐๐ - 

  ค.  ๕  ตันข้ึนไป ๓,๐๐๐ - 

  (๑๑.๕) การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน กระจก หรือวัตถุ 

ท่ีคลายคลึง 

๕๐๐ - 

 (๑๑.๖) การเล่ือย การตัด หรือการประดิษฐหินเปนส่ิงของตาง ๆ  ๕๐๐ - 

 (๑๑.๗) การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว ดินสอพอง หรือ

การเผาหินปูน 

๕๐๐ - 

 (๑๑.๘) การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบ

หรือสวนผสม เชน ผาเบรก ผาครัตซ กระเบื้องมุงหลังคา 

กระเบื้องยาง ฝา เพดาน ทอน้ํา เปนตน 

๓,๐๐๐ - 

 (๑๑.๙) การผลิตกระจก หรือผลิตภัณฑแกว ๑,๐๐๐ - 

 (๑๑.๑๐) การผลิตกระดาษทราย ๑,๐๐๐ - 

 (๑๑.๑๑) การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว ๒,๐๐๐ - 

(๑๒) กิจการท่ีเก่ียวกับปโตรเลียม ถานหิน สารเคมี   

 (๑๒.๑) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม การขนสงกรด ดาง  

สารออกซิไดช หรือสารตัวทําละลาย 

๒,๐๐๐ - 

 (๑๒.๒) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม การขนสงกาซ   ๓,๐๐๐ - 
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 (๑๒.๓) การผลิต  การกล่ัน  การสะสม  การขนสงน้ํามัน

ปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม ตาง ๆ  

  

   ก.  แบบไมใชเคร่ืองจักร ๒๐๐ - 

  ข.  แบบใชเคร่ืองจักร ๕,๐๐๐ - 

 (๑๒.๔) การผลิต  การสะสม การขนสงถานหิน ถานโคก ๕,๐๐๐ - 

 (๑๒.๕) การพนสี ยกเวนกิจการในลําดับท่ี (๗.๑)    

  ก.  พนสีรถยนต ๕๐๐ - 

  ข.  พนส่ิงของอ่ืนนอกจากรถยนต ๒๐๐ - 

 (๑๒.๖) การประดิษฐส่ิงของเคร่ืองใชดวยยาง ยางเทียม 

พลาสติก เซลลูลอยด  เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

๕๐๐ - 

 (๑๒.๗) การโม  การบดชัน ๒๐๐ - 

 (๑๒.๘) การผลิตสี  หรือน้ํามันผสมสี ๑,๐๐๐ - 

 (๑๒.๙) การผลิต  การลางฟลมรูปถาย  หรือฟลมภาพยนตร ๒๐๐ - 

 (๑๒.๑๐) การเคลือบ  การชุบ  วัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด  

เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

๕๐๐ - 

 (๑๒.๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด  เบเกอรไลท หรือวัตถุ 

ท่ีคลายคลึง 

๕๐๐ - 

 (๑๒.๑๒) การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง ๑,๐๐๐ - 

 (๑๒.๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง ๑,๐๐๐ - 

 (๑๒.๑๔) การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิง  หรือ

สารเคมีอันเปนสวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 

๒,๐๐๐ - 

 (๑๒.๑๕) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคมีเคลือบเงา ๑,๐๐๐ - 

 (๑๒.๑๖) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัด

ศัตรูพืช  หรือพาหะนําโรค 

๒,๐๐๐ - 

 (๑๒.๑๗) การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว ๕๐๐ - 

(๑๓) กิจการอ่ืน ๆ    

 (๑๓.๑) การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอ่ืน ๆ ท่ีมีลักษณะเดียวกัน

ดวยเคร่ืองจักร 

  

   ก.  เคร่ืองจักรมีกําลัง  ๕  แรงมาข้ึนไป ๒,๐๐๐ - 
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  ข.  เคร่ืองจักรมีกําลังเกินกวา ๑ แรงมา แตไมเกิน  

๕ แรงมา 

๕๐๐ - 

  ค.  เคร่ืองจักรมีกําลัง ๑ แรงมา ลงมา ๓๐๐ - 

 (๑๓.๒) การผลิต  การซอมเคร่ืองอีเลกทรอนิกส  เคร่ืองไฟฟา 

อุปกรณอีเลกทรอนิกส อุปกรณไฟฟา 

๑๐๐ - 

 (๑๓.๓) การผลิตเทียน เทียนไข  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๕๐๐ - 

 (๑๓.๔) การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือการถายเอกสาร ๒๐๐ - 

 (๑๓.๕) การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุดใชแลวหรือเหลือใช   

  ก  พ้ืนท่ีใชวางวัตถุไมเกิน ๒๐  ตารางวา ๑๐๐ - 

  ข  พ้ืนท่ีใชวางวัตถุเกิน ๒๐  ตารางวา แตไมเกิน   

๕๐  ตารางวา 

๒๐๐ - 

  ค  พ้ืนท่ีใชวางวัตถุเกิน ๕๐  ตารางวา แตไมเกิน   

๑๐๐  ตารางวา 

๓๐๐ - 

  ง  พ้ืนท่ีใชวางวัตถุเกิน ๑๐๐  ตารางวา  ข้ึนไป  ๕๐๐ - 

 (๑๓.๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา ๑,๐๐๐ - 

 (๑๓.๗) การลางขวด  ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลว ๕๐๐ - 

 (๑๓.๘) การพิมพสีลงบนวัตถุท่ีมิใชส่ิงทอ ๕๐๐ - 

 (๑๓.๙) การกอสราง ๑,๐๐๐ - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                

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

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

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

อยูบานเลขท่ี ..................... หมูที........ ตรอก/ซอย ........................ ถนน ..................................... 

แขวง/ตําบล .............................. เขต/อําเภอ ............................เทศบาล//อบต ........................... 

จังหวัด ............................. หมายเลขโทรศัพท ........................................................... 

       ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 

     (  )  สถานท่ีจําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร ประเภท ........................................... 

         โดยมีพ้ืนท่ีประกอบการ .............................................................. ตารางเมตร 

        (  )  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภท ……………………………….. 

                ………. มีคนงาน……… คน ใชเคร่ืองจักรขนาด................... แรงมา 

        (  )  กิจการตลาด ท่ีมีการจําหนาย ............ ( เปนประจํา/เปนคร้ังคราว/ตามวันนัด) 

 (  )  กิจการจําหนายสินคาในท่ี/ทางสาธารณะ จําหนายสินคาประเภท .................... 

       ณ บริเวณ ........................ โดยมีวิธีการ ........................................................ 

 (  )  กิจการรับทําการเก็บ ขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ  ประเภท 

  เก็บขนส่ิงปฏิกูลโดยมีแหลงกําจัดท่ี  .................................................. 

  เก็บขนและกําจัดส่ิงปฏิกูล โดยมีระบบกําจัดอยูท่ี  ............................. 

  เก็บขนมูลฝอย โดยมีแหลงกําจัดท่ี  .................................................. 

  เก็บขนและกําจัดมูลฝอย โดยมีแหลงกําจัดท่ี  ................................... 

ตอ ( เจาพนักงานทองถ่ิน ) ...................... พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย 

ดังนี้คือ 

๑) สําเนาบัตรประจําตัว ......................(ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ) 

๒) สําเนาทะเบียนบาน 

๓) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ คือ 

๓.๑ .......................................................................................................... 

๓.๒ ......................................................................................................... 

๔) ............................................................................................................................ 
๕) ............................................................................................................................ 

  ( ดานหลังขอรับใบอนุญาต ) 

 

แบบคาํขอรับใบอนุญาต 
 
 
 



 

แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

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

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

    ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสขุ 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

  (   )เห็นสมควรอนุญาต  และควรกําหนดเงื่อนไขดังนี้................................................. 

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

  (   )เห็นควรไมอนุญาต  เพราะ       

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

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

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

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

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

 

 

 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ิน 

(    )    อนุญาต  ใหประกอบกิจการ 

 (     )   ไม อนุญาตใหประกอบกิจการ เพราะ.... 

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

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

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



 

 

 

 

 

     ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ.................................................................... 

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

            (๑)เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให. .................................................................................. 

 สัญชาติ............ต้ังอยูบานเลขท่ี......................หมูท่ี.............ตําบล/แขวง.............อําเภอ/เขต.............. 

จังหวัด.......................หมายเลขโทรศัพท........................................................... 

 ชื่อสถานประกอบการ...........................................................ประเภท..................................... 

ต้ังอยูบานเลขท่ี...............หมูท่ี.............ตําบล/แขวง.............อําเภอ/เขต.............. จังหวัด.....................

หมายเลขโทรศัพท........................................................... 

 เสียคาธรรมเนียมใบอนุญาต...................................บาท    (..................................................)             

ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี.....................เลขท่ี...................ลงวันท่ี........................................................ 

         (๒)ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ   วิธีการและเงื่อนไขท่ีกําหนดในขอบัญญัติ

องคการบริหารสวนตําบลฆะมัง 

         (๓)หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืน

ท่ีเก่ียวของ โดยมิอาจแกไข  เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 

         (๔) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย   คือ 

       (๔.๑)............................................................................................................ 

    (๔.๒)......................................................................................................................... 

(๕)  ใบอนุญาตฉบับนี้  ออกใหเมื่อวันท่ี...........เดือน................................พ.ศ......................... 

(๖)  ใบอนุญาตฉบับนี้  ส้ินสุดวันท่ี..................เดือน................................พ.ศ......................... 

 

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

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

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

เจาพนักงานทองถ่ิน 

 

คําเตือน     (๑)  ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ สถานท่ี

ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน  ๕๐๐  บาท 

       (๒)  หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอน

ใบอนุญาตส้ินอายุ        (มีตอดานหลัง) 



(ดานหลัง) 

 

รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม 

 

วัน/เดือน /ป 

ท่ีออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน /ป 

ท่ีออกใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 

เจาพนักงานทองถ่ิน เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน /ป 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบคําขอตออายุใบอนุญาต 

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

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

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

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

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

หมายเลขโทรศัพท........................................................... 

 ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต ประเภท............................ ...................................................... 

ตามใบอนุญาตเลมท่ี....................................................เลขท่ี........................./.................................. 

ออกใหเมื่อวันท่ี...........เดือน...............................พ.ศ...............ตอ(เจาพนักงานทองถ่ิน).................... 

 พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย  ดังนี้คือ 

๑) สําเนาบัตรประจําตัว.........................(ประชาชน/ขาราชการ//พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 

๒) สําเนาทะเบียนบาน 

๓) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ คือ 

๓.๑   ........................................... ............................................................ 

๓.๒  ................................... ...................................................................... 

๔)   ......................................... ........................................... ......................... 
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอตออายุใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

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

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

 

 

 

 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสขุ 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

(     ) เห็นสมควรอนุญาต 

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

เพราะ.................................................................. 

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

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

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

คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น 

(    )   อนุญาต  ใหประกอบกิจการได                         

(     )   ไม อนุญาตใหประกอบกิจการ 

เพราะ...................................................... 

 

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

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

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



 

แบบคําขอรับใบแทน 

ใบอนุญาต.................................................... 

 

 

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

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

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

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

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

หมายเลขโทรศัพท ........................................................... 

 

       ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต ...................................................................................... 

ตอเจาพนักงานทองถ่ิน ดังตอไปนี้ 

(๑) ขาพเจาไดรับใบอนุญาต  ใหประกอบการ................................................................ 

ประเภท..........................................................พ้ืนท่ีประกอบการ...................................ตารางเมตร 

ต้ังอยู ณ เลขท่ี..........หมูท่ี................ตรอก/ซอย ................................. ถนน ............................. 

ตําบล .................. อําเภอ.................. จังหวัด ................... หมายเลขโทรศัพท ........................... 

ตามใบอนุญาต     เลมท่ี..........  เลขท่ี........./............ออกใหเมื่อวันท่ี........เดือน.................พ.ศ........... 

(๒) ใบอนุญาต ไดสูญหาย/ถูกทําลาย/ชํารุด เมื่อวันที.......เดือน.......................... พ.ศ.............. 

(๓) พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตางๆ มาดวยแลวคือ 

( ) เอกสารแจงความตอสถานีตํารวจ กรรีสูญหายหรือถูกทําลาย 

( ) ใบอนุญาตเดิม/หนังสือรับรองการแจงเดิม กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

 ขาพเจารับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

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

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

    ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ใบแทนใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ..................................... 

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

  (๑)เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให.......................................................สัญชาติ.........................  

อยูบานเลขท่ี.............................หมูท่ี..................ตําบล......................อําเภอ..........................จังหวัด.................. 

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

  ชื่อสถานประกอบกิจการ........................................................ประเภท.................................. 

ตั้งอยูเลขท่ี.............หมูท่ี...................ตําบล......................อําเภอ.....................จังหวัด....................................... 

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

  (๒) ผูไดรับใบแทนใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดใน

ขอกําหนดของทองถ่ิน 

  (๓) หากปรากฎในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมาย

อ่ืนท่ีเก่ียวของโดยมิอาจแกไขได  เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 

  (๔)ผูใบรับใบแทนใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ 

      ๔.๑) ............................................................................................................................... 

      ๔.๒)................................................................................................................................. 

  (๕)ใบแทนใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี................เดือน.........................พ.ศ. ............... 

  (๖)ใบแทนใบอนุญาตฉบับนี้  สิ้นอายุวันท่ี ..................เดือน........................พ.ศ. ............... 

 

       (ลงชื่อ) 

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

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

             เจาพนักงานทองถ่ิน 

 

 

 

คําเตือน        (๑) ผูรับใบแทนใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตน้ีไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานท่ีประกอบ 

                      กิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน ๕๐๐  บาท         

      (๒) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอออกใบอนุญาตใหมกอนใบแทนสิ้นอายุ 
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