
 หน้า   ๑๐๕ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๓๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มีนาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลปลวกแดง 
เรื่อง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลปลวกแดงว่าด้วยกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  
พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓   
และมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติ 
บางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  
มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติ
ให้กระทําได้  โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนตําบลปลวกแดง   
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปลวกแดงและนายอําเภอปลวกแดงจึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้  
ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลปลวกแดง  เรื่อง  กิจการ 
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลปลวกแดง  ตั้งแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน
ข้อบัญญัตินี้  หรอืซ่ึงขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลปลวกแดงเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  
และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๕ ในข้อบัญญัตินี้ 
“ผู้ดําเนินกิจการ”  หมายความว่า  ผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซ่ึงรับผิดชอบ

ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น   
“คนงาน”  หมายความว่า  ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 
“มลพิษทางเสียง”  หมายความว่า  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
“มลพิษความสั่นสะเทือน”  หมายความว่า  สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจาก 

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย 
ของสาธารณชน 
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“มลพิษทางอากาศ”  หมายความว่า  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ 
ของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางน้ํา”  หมายความว่า  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 
สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงาน  หรือส่ิงที่สร้างขึ้น
อย่างอ่ืนซ่ึงบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลปลวกแดง 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
ข้อ ๖ ให้กิจการประเภทต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในเขตองค์การ

บริหารส่วนตําบลปลวกแดง 
(๑) กิจการที่เก่ียวกับการเล้ียงสัตว์ 
 (๑.๑) การเล้ียงสัตว์บก  สัตว์ปีก  สัตว์น้ํา  สัตว์เล้ือยคลานหรือแมลง 
 (๑.๒) การเล้ียงสัตว์เพื่อรีดเอานม 
 (๑.๓) การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว์  หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน

เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น  ทั้งนี้  จะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 

(๒) กิจการที่เก่ียวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
 (๒.๑) การฆ่าสัตว์  ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาดและ  

การฆ่าเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 (๒.๒) การฟอกหนังสัตว์  ขนสัตว์  การสะสมหนังสัตว์  ขนสัตวท์ี่ยังไม่ได้ฟอก 
 (๒.๓) การสะสมเขาสัตว์  กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 
 (๒.๔) การเคี่ยวหนังสัตว์  เอ็นสัตว์  ไขสัตว์ 
 (๒.๕) การต้ม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุ้ง  ยกเว้นในสถานที่

จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  และการขายในตลาด 
 (๒.๖) การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว์  เขาสัตว์  

หนังสัตว์  ขนสัตว์  หรือส่วนอ่ืน ๆ  ของสัตว์ 
 (๒.๗) การผลิต  การโม่  การป่น  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  หรือการกระทํา  

อ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืช  หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์  หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์ 
 (๒.๘) การสะสมหรือการล้างครั่ง 
(๓) กิจกรรมที่เก่ียวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 
 (๓.๑) การผลิตเนย  เนยเทียม 
 (๓.๒) การผลิตกะปิ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  

เต้าเจ้ียว  ซีอ๊ิว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
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 (๓.๓) การผลิต  การหมัก  การสะสมปลาร้า  ปลาเจ่า  กุ้งเจ่า  ยกเว้นการผลิต 
เพื่อบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๔) การตากเนื้อสัตว์  การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม  การเคี่ยวมันกุ้ง  ยกเว้นการผลิต 
เพื่อบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๕.) การนึ่ง  การต้ม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหารจากสัตว์  พืช  
ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๖) การเคี่ยวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไส้กรอก  หมูตั้ง  ยกเว้นในสถานที่
จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๗) การผลิตเส้นหม่ี  ขนมจีน  ก๋วยเตี๋ยว  เต้าฮวย  เต้าหู้  วุ้นเส้น  เก้ียมอ๋ี 
 (๓.๘) การผลิตแบะแซ 
 (๓.๙) การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด 
 (๓.๑๐) การประกอบกิจการการทําขนมปังสด  ขนมปังแห้ง  จันอับ  ขนมเป๊ียะ 
 (๓.๑๑) การแกะ  การล้างสัตว์น้ํา  ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น  ยกเว้นการผลิต

เพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 (๓.๑๒) การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ  บรรจุ

กระป๋อง  ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 (๓.๑๓) การผลิต  การแบ่งบรรจุน้ําตาล 
 (๓.๑๔) การผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ํานมวัว 
 (๓.๑๕) การผลิต  การแบ่งบรรจุเอททิลแอลกอฮอล์  สุรา  เบียร์  น้ําส้มสายชู 
 (๓.๑๖) การคั่วกาแฟ 
 (๓.๑๗) การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร 
 (๓.๑๘) การผลิตผงชูรส 
 (๓.๑๙) การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค 
 (๓.๒๐) การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม้  หรือพืชอย่างอ่ืน  ยกเว้นการผลิต 

เพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 (๓.๒๑) การผลิต  การบรรจุใบชาแห้ง  ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ 
 (๓.๒๒) การผลิตไอศกรีม  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 (๓.๒๓) การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ  ที่คล้ายคลึงกัน 
 (๓.๒๔) การประกอบกิจการห้องเย็น  แช่แข็งอาหาร 
 (๓.๒๕) การผลิตน้ําแข็ง  ยกเว้นการผลิตเพื่อใช้ในสถานที่จําหน่ายอาหารและเพื่อการบริโภค 

ในครัวเรือน 
 (๓.๒๖) การเก็บ  การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต่  ๕  แรงม้าขึ้นไป 
(๔) กิจการที่เก่ียวกับยา  เวชภัณฑ์  อุปกรณ์การแพทย์  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑ์ชําระล้าง 
 (๔.๑) การผลิต  การโม่  การบด  การผสม  การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร 
 (๔.๒) การผลิต  การบรรจุยาสีฟัน  แชมพู  ผ้าเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอางต่าง ๆ 
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 (๔.๓) การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑ์จากสําลี 
 (๔.๔) การผลิตผ้าพันแผล  ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อมสําเร็จรูป 
 (๔.๕) การผลิตสบู่  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑ์ชําระล้างต่าง ๆ 
(๕) กิจการที่เก่ียวกับการเกษตร 
 (๕.๑) การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 
 (๕.๒) การล้าง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 
 (๕.๓) การผลิตแป้งมันสําปะหลัง  แป้งสาคูหรือแป้งอ่ืน ๆ   ในทํานองเดียวกันด้วยเครื่องจักร 
 (๕.๔) การสีข้าวด้วยเครื่องจักร 
 (๕.๕) การผลิตยาสูบ 
 (๕.๖) การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร 
 (๕.๗) การผลิต  การสะสมปุ๋ย 
 (๕.๘) การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุคล้ายคลึงกันด้วยเครื่องจักร 
 (๕.๙) การตาก  การสะสมหรือการขนถ่ายมันสําปะหลัง 
(๖) กิจการที่เก่ียวกับโลหะหรือแร่ 
 (๖.๑) การผลิตโลหะเป็นภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ 
 (๖.๒) การหลอม  การหล่อ  การถลุงแร่หรือโลหะทุกชนิด  ยกเว้นกิจการใน  (๖.๑) 
 (๖.๓) การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  การอัดโลหะ 

ด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซหรือไฟฟ้า  ยกเว้นกิจการใน  (๖.๑) 
 (๖.๔) การเคลือบ  การชุบโลหะด้วยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิลหรือโลหะอ่ืนใด  

ยกเว้นกิจการใน  (๖.๑) 
 (๖.๕) การขัด  การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือวิธีอ่ืนใด  ยกเว้นกิจการใน  (๖.๑) 
 (๖.๖) การทําเหมืองแร่  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการล้างแร่ 
(๗) กิจการที่เก่ียวกับยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
 (๗.๑) การต่อ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพ่นสี  การพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 
 (๗.๒) การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ  การซ่อม  การปรับแต่งระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ์ที่เป็น

ส่วนประกอบของยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
 (๗.๓) การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซ่ึงมีไว้บริการหรือจําหน่าย  

และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย 
 (๗.๔) การล้าง  การอัดฉีดยานยนต์ 
 (๗.๕) การผลิต  การซ่อม  การอัดแบตเตอรี่ 
 (๗.๖) การปะ  การเชื่อมยาง 
 (๗.๗) การอัดผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์ 
(๘) กิจการที่เก่ียวกับไม้ 
 (๘.๑) การผลิตไม้ขีดไฟ 
 (๘.๒) การเล่ือย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดร่อง  การทําคิ้ว  หรือการตัดไม้

ด้วยเครื่องจักร 
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 (๘.๓) การประดิษฐ์ไม้  หวายเป็นส่ิงของด้วยเครื่องจักร  หรือการพ่น  การทาสารเคลือบ  
เงาสี  หรือการแต่งสําเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย 

 (๘.๔) การอบไม้ 
 (๘.๕) การผลิตธูปด้วยเครื่องจักร 
 (๘.๖) การประดิษฐ์ส่ิงของ  เครื่องใช้  เครื่องเขียนด้วยกระดาษ 
 (๘.๗) การผลิตกระดาษต่าง ๆ 
 (๘.๘) การเผาถ่าน  หรือการสะสมถ่าน   
(๙) กิจการที่เก่ียวกับการบริการ 
 (๙.๑) กิจการสปาเพื่อสุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย

ว่าด้วยสถานพยาบาล 
 (๙.๒) การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด  เว้นแต่เป็นการให้บริการใน  (๙.๑)  หรือใน

สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
 (๙.๓) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เว้นแต่เป็นการให้ 

บริการใน  (๙.๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
 (๙.๔) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
 (๙.๕) การประกอบการกิจการห้องพัก  อาคารชุดให้เช่า  ห้องเช่า  ห้องแบ่งเช่า  หรือ

กิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
 (๙.๖) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
 (๙.๗) การจัดให้มีการแสดงดนตรี  เต้นรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  หรือ

การแสดงอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
 (๙.๘) การประกอบกิจการสระว่ายน้ํา  หรือกิจการอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน  เว้นแต่เป็น

การให้บริการใน  (๙.๑) 
 (๙.๙) การจัดให้มีการเล่นสเกตโดยมีแสงหรือเสียงประกอบหรือการเล่นอ่ืน  ๆ ในทํานองเดียวกัน 
 (๙.๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม  เว้นแต่ กิจการที่อยู่ ในบังคับ 

ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
 (๙.๑๑) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ  

ให้อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ  การบริหารร่างกายหรือโดยวิธีอ่ืนใด  เว้นแต่เป็นการให้บริการใน  (๙.๑)  
หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

 (๙.๑๒) การประกอบกิจการสวนสนุก  ตู้เกม 
 (๙.๑๓) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
 (๙.๑๔) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร์  

หรือส่ิงแวดล้อม 
 (๙.๑๕) การสักผิวหนัง  การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอ่ืน 



 หน้า   ๑๑๐ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๓๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มีนาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 

(๑๐) กิจการที่เก่ียวกับส่ิงทอ 
 (๑๐.๑) การป่ันด้าย  การกรอด้วย  การทอผ้าด้วยเครื่องจักร  หรือการทอผ้าด้วยก่ีกระตุก

ตั้งแต่  ๕  ก่ีขึ้นไป   
 (๑๐.๒) การสะสมปอ  ป่าน  ฝ้ายหรือนุ่น 
 (๑๐.๓) การป่ันฝ้ายหรือนุ่นด้วยเครื่องจักร 
 (๑๐.๔) การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรตั้งแต่  ๕  เครื่องขึ้นไป 
 (๑๐.๖) การพิมพ์ผ้า  หรือการพิมพ์บนส่ิงทออ่ืน ๆ 
 (๑๐.๗) การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 
 (๑๐.๘) การย้อม  การกัดสีผ้าหรือส่ิงทออ่ืน ๆ 
(๑๑) กิจการที่เก่ียวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 (๑๑.๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
 (๑๑.๒) การระเบิด  การโม่  การป่นหินด้วยเครื่องจักร 
 (๑๑.๓) การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 (๑๑.๔) การสะสม  การผสมซีเมนต์  หิน  ทราย  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 (๑๑.๕) การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจก  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 (๑๑.๖) การเล่ือย  การตัด  หรือการประดิษฐ์หินเป็นส่ิงของต่าง ๆ 
 (๑๑.๗) การผลิตชอล์ก  ปูนปลาสเตอร์  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน 
 (๑๑.๘) การผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม  เช่น   

ผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์  กระเบ้ืองมุงหลังคา  กระเบ้ืองยาง  ฝ้าเพดาน  ท่อน้ํา  เป็นต้น 
 (๑๑.๙) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
 (๑๑.๑๐) การผลิตกระดาษทราย 
 (๑๑.๑๑) การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 
(๑๒) กิจการที่เก่ียวกับปิโตรเลียม  ถ่านหิน  สารเคมี 
 (๑๒.๑) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งกรด  ด่าง  สารออกซิไดซ์  หรือ

สารตัวทําละลาย 
 (๑๒.๒) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งก๊าซ 
 (๑๒.๓) การผลิต  การกล่ัน  การสะสม  การขนส่งน้ํามันปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียมต่าง ๆ 
 (๑๒.๔) การผลิต  การสะสม  การขนส่งถ่านหิน  ถ่านโค้ก 
 (๑๒.๕) การพ่นสี  ยกเว้นกิจการใน  (๗.๑) 
 (๑๒.๖) การประดิษฐ์ส่ิงของเครื่องใช้ด้วยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด์   

เบเกอร์ไลท์  หรอืวัตถุที่คล้ายคลึง 
 (๑๒.๗) การโม่  การบดชัน 
 (๑๒.๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 
 (๑๒.๙) การผลิต  การล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ 
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 (๑๒.๑๐) การเคลือบ  การชุบวัตถุด้วยพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง   
 (๑๒.๑๑) การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 (๑๒.๑๒) การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
 (๑๒.๑๓) การผลิตน้ําแข็งแห้ง 
 (๑๒.๑๔) การผลิต  การสะสม  การขนส่งดอกไม้เพลิงหรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบ

ในการผลิตดอกไม้เพลิง 
 (๑๒.๑๕) การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา 
 (๑๒.๑๖) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 
 (๑๒.๑๗) การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 
(๑๓) กิจการอ่ืน ๆ 
 (๑๓.๑) การพิมพ์หนังสือหรือส่ิงพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 
 (๑๓.๒) การผลิต  การซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องไฟฟ้า  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  

อุปกรณ์ไฟฟ้า   
 (๑๓.๓) การผลิตเทียน  เทียนไขหรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 (๑๓.๔) การพิมพ์แบบ  พิมพ์เขียว  หรือการถ่ายเอกสาร 
 (๑๓.๕) การสะสมวัตถุหรือส่ิงของที่ชํารุด  ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 
 (๑๓.๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
 (๑๓.๗) การล้างขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว 
 (๑๓.๘) การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช่ส่ิงทอ 
 (๑๓.๙) การก่อสร้าง 
 (๑๓.๑๐) กิจการท่าเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา   
ข้อ ๗ สถานประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามข้อบัญญัตินี้ที่ตั้งอยู่ในเขตที่กฎหมาย 

ว่าด้วยการผังเมือง  หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด 
ที่เข้าข่ายเป็นโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเก่ียวกับวัตถุอันตราย  จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการนั้นและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องด้วย  แล้วแต่กรณี   

หมวด  ๒ 
สถานที่ตั้ง  ลักษณะอาคาร  และการสุขาภิบาล 

 
 

ข้อ ๘ สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  
โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อ่ืน ๆ  ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมาย
อ่ืนที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้น
จะต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  
ไม่น้อยกว่า  ๕๐๐  เมตร  ทั้งนี้  เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพอนามัยหรือการก่อเหตุรําคาญของประชาชน   
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ข้อ ๙ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องเป็นอาคารที่มีความม่ันคง  แข็งแรง  เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาต 

ได้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  ต้องไม่มีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสว่างเพยีงพอ  และมีป้ายหรือเครื่องหมาย
แสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉินเม่ือระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง 

(๒) ต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย 
การควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

(๓) ต้องมีห้องน้ําและห้องส้วมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง  และมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ 
เป็นประจําทุกวัน 

ข้อ ๑๐ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเป้ือนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือส่ิงอ่ืนใด 
อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องจัดให้มีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ที่ ล้างตาฉุกเฉิน  ตามความจําเป็น 
และเหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๑๑ สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
ที่ถูกสุขลักษณะดังนี้ 

(๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย  
รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยู่เสมอ 

(๒) ในกรณีที่ มีการกําจัดเอง  ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและต้อง
ดําเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลปลวกแดงว่าด้วยการการจัดการส่ิงปฏิกูล
หรือการจัดการมูลฝอย 

(๓) กรณีที่ มีมูลฝอยที่ปนเป้ือนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือส่ิงอ่ืนใดที่อาจเป็นอันตราย 
ต่อสุขภาพหรือมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  จะต้องดําเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๑๒ สถานประกอบกิจการต้องมีการป้องกันและกําจัดแมลงและสัตว์ที่ เป็นพาหะ 
ของโรคติดต่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม 

ข้อ ๑๓ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้สําหรับการประกอบอาหาร  
การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงาน  ต้องมีการดําเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตําบลปลวกแดงว่าด้วยสถานจําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

ข้อ ๑๔ สถานประกอบกิจการต้องจัดวางส่ิงของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  ปลอดภัย  เป็นสัดส่วน  
และต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอ 



 หน้า   ๑๑๓ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๓๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มีนาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 

หมวด  ๓ 
การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 

 

ข้อ ๑๕ สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๑๖ สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการป้องกันเพื่อความปลอดภัยดังนี้ 
(๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้และเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

อาคารและกฎหมายที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  จะต้องมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอย่างน้อย 
หกเดือนต่อครั้ง  และมีการฝึกอบรมการดับเพลิงเบ้ืองต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการกําหนดหรือยอมรับ
ให้แก่คนงานไม่น้อยกว่าร้อยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

(๒) กรณีที่มีวัตถุอันตราย  ต้องมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตรายหรือส่ิงของ 
ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะ  ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอ่ืน 
ที่เก่ียวข้อง 

หมวด  ๔ 
การควบคุมของเสีย  มลพิษหรือส่ิงใด ๆ 

ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ 
 

 

ข้อ ๑๗ สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงหรือ  
ความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตราย  
จะต้องดําเนินการควบคุมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรําคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ของคนงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคยีง 

หมวด  ๕ 
ใบอนุญาต 

 
 

ข้อ ๑๘ เม่ือพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ  ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินกิจการ
ตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ  ๖  ในลักษณะที่เป็นการค้า  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ในการออกใบอนุญาต  เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาต
ปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไว้โดยทั่วไปในข้อบัญญัตินี้ก็ได้ 

ใบอนุญาตให้ใช้ได้สําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แห่งเดียว 
ข้อ ๑๙ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ  ๖  ในลักษณะที่เป็นการค้า  

จะต้องยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน
ดังต่อไปนี้ 



 หน้า   ๑๑๔ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๓๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มีนาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(๓) อ่ืน ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลปลวกแดงประกาศกําหนด 
ข้อ ๒๐ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพซ่ึงต้องควบคุมตามข้อบัญญัตินี้  

ต้องปฏิบัติตามคําแนะนําสําหรับกิจการนั้น ๆ  ทุกประการ 
(๒) อ่ืน ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลปลวกแดงประกาศกําหนด 
ข้อ ๒๑ ผู้ได้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง  

การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
ให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ ๒๒ เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น   
ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ  ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการหรือเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้อง
หรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด  และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน  
และในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาต  ก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้อง 
หรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคําขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําส่ังไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล 
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคําขอซ่ึงมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่
กําหนดในข้อบัญญตัินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต  หรือยังไม่อาจมีคําส่ัง 
ไม่อนุญาตได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง  ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน  
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนส้ินกําหนดเวลา
ตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๓ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลปลวกแดงเท่านั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคําขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  เม่ือได้ยื่นคําขอพร้อมกับ 
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะส่ังไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๑๙  และข้อ  ๒๐  ด้วย 

ข้อ ๒๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราค่าธรรมเนียม 
ที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก   
หรือก่อนใบอนุญาตส้ินอายุสําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  
ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจํานวน
ค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ  เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิก  การดําเนินกิจการนั้นก่อนถึง
กําหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 



 หน้า   ๑๑๕ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๓๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มีนาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจส่ังให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม 
และค่าปรับจนครบจํานวน 

ข้อ ๒๕ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้  ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลปลวกแดง 

ข้อ ๒๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๒๗  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  
หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายท้ายข้อบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจ้งความ 
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่  มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ ๒๘ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติ 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ กําหนดไว้เก่ียวกับ 
การประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช้ใบอนุญาต
ได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ ๒๙ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
(๑) ถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตอีก 
(๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าไดก้ระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  
หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต
ตามข้อบัญญัตินี้  และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ
ของประชาชน  หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ข้อ ๓๐ คําส่ังพักใช้ใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําส่ังดังกล่าว  ให้ส่งคําส่ัง 
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ  หรือให้ปิดคําส่ังนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักงาน 
ของผู้รับใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคําส่ังแล้วตั้งแต่เวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปิดคําส่ัง  
แล้วแต่กรณี 



 หน้า   ๑๑๖ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๓๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มีนาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 

ข้อ ๓๑ ผู้ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

หมวด  ๖ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

ข้อ ๓๒ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

สาคร  อาจรักษา 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลปลวกแดง 



 

บัญชีอัตราคา่ธรรมเนียม 
ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารสว่นตําบลปลวกแดง 
เรื่อง  กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสขุภาพ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

ที่ ประเภทของกิจการ 
อัตราคา่ธรรมเนียมต่อป ี

(บาท) 
๑ กิจการที่เก่ียวกับการเลี้ยงสัตว์ 

(๑) การเลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์เลื้อยคลาน แมลง หรือสัตว์นํ้า  
 (ก) เกินกว่า ๕๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ตัว 
 (ข) เกินกว่า ๓๐๐ ตัว 
(๒) การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอานํ้านม 
 (ก) เกินกว่า ๑๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตัว 
 (ข) เกินกว่า ๑๐๐ ตัวขึ้นไป 
(๓) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะ 
 ทํานองเดียวกัน เพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์กิจการน้ัน  
 ทั้งน้ี  จะมีการเรียกเก็บค่าดู หรือการค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
 หรือไม่ก็ตาม 

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

๒,๐๐๐ 
 
 
 

๓,๐๐๐ 
๒ กิจการที่เก่ียวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 

(๑) การฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด
 และการฆ่าเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(๒) การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ การสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ที่ยังมิได้ฟอก 
(๓) การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 
(๔) การเคี่ยวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์ 
(๕) การต้ม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุ้ง ยกเว้นในสถานท่ี
 จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย และการขายในตลาด 
(๖) การประดิษฐ์เคร่ืองใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว์  
 เขาสัตว์ หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือส่วนอ่ืน ๆ ของสัตว์ 
(๗) การผลิต การโม่ การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือการกระทําอ่ืน
ใด ต่อสัตว์หรือพืชหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของสัตว์หรือพืชเป็นอาหารสัตว์ 
 (ก) โรงงานผลิต 
 (ข) สถานที่สะสม (โกดัง) 
 (ข) สถานที่จําหน่าย 
(๘) การสะสมหรือการล้างคร่ัง 

 
 

๕,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
๕๐๐ 

 
๓๐๐ 

 
 

๕,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๓๐๐ 
๓๐๐ 

๓ กิจการที่เก่ียวกับอาหาร เครื่องด่ืม นํ้าด่ืม 
(๑) การผลิตเนย เนยเทียม 
(๒) การผลิตกะปิ นํ้าพริกแกง นํ้าพริกเผา นํ้าเปล่า นํ้าเคย นํ้าบูดู ไตปลา เต้าเจี้ยว
ซีอ้ิว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
 

 
๒,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 



~ ๒ ~ 
 

ที่ ประเภทของกิจการ 
อัตราคา่ธรรมเนียมต่อป ี

(บาท) 
(๓) การผลิต การหมัก การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ยกเว้นการผลิตเพ่ือ
 บริโภคในครัวเรือน 
(๔) การตากเน้ือสัตว์ การผลิตเน้ือเค็ม การเคี่ยวมันกุ้ง ยกเว้นการผลิตเพ่ือ
 บริโภคในครัวเรือน 
(๕) การน่ึง การต้ม การเคี่ยว การตาก หรือวิธีอ่ืนในในการผลิตอาหารจากสัตว์ 
 พืช ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาดและการ
 ผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(๖) การเคี่ยวนํ้ามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยก ไส้กรอก หมูต้ัง ยกเว้น 
 ในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขายในตลาด และการผลิตเพ่ือบริโภค 
 ในครัวเรือน 
(๗) การผลิตเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเต๋ียว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น เก้ียมอ๋ี 
 (ก) ใช้เครื่องจักร 
 (ข) ไม่ใช้เครื่องจักร 
(๘) การผลิตแบะแซ 
(๙) การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด 
 (ก) ใช้เครื่องจักร 
 (ข) ไม่ใช้เครื่องจักร 
(๑๐) การประกอบกิจการทําขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเป๊ียะ 
(๑๑) การแกะ การล้างสัตว์นํ้า ที่ไม่ใช้ส่วนหน่ึงของกิจการห้องเย็น ยกเว้น 
 การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(๑๒) การผลิตนํ้าอัดลม นํ้าหวาน นํ้าโซดา นํ้าถั่วเหลือง เครื่องด่ืมชนิดต่าง ๆ 
 บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
 (ก) ใช้เครื่องจักรต้ังแต่ ๑-๕๐ แรงม้า 
  หรือคนงาน ๑-๕๐ คน 
 (ข) ใช้เครื่องจักรเกินกว่า ๕๐ แรงม้าขึ้นไป 
  หรือคนงาน ๕๑ คนขึ้นไป 
(๑๓) การผลิต การแบ่งบรรจุนํ้าตาล 
 (ก) ใช้เครื่องจักร 
 (ข) ไม่ใช้เครื่องจักร 
(๑๔) การผลิตผลิตภัณฑ์จากนมวัว 
 (ก) ใช้เครื่องจักร 
 (ข) ไม่ใช้เครื่องจักร 
(๑๕) การผลิต การแบ่งบรรจุเอททิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ นํ้าส้มสายชู 
(๑๔) การผลิตผลิตภัณฑ์จากนมวัว 
 (ก) ใช้เครื่องจักร 
 (ข) ไม่ใช้เครื่องจักร 

 
๑,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
 
 

๑,๐๐๐ 
 

๓,๐๐๐ 
๕๐๐ 

๓,๐๐๐ 
 

๓,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
๕๐๐ 

 
 
 

๓,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
๓,๐๐๐ 
๕๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
 

๓,๐๐๐ 
๕๐๐ 



~ ๓ ~ 
 

ที่ ประเภทของกิจการ 
อัตราคา่ธรรมเนียมต่อป ี

(บาท) 
 (๑๕) การผลิต การแบ่งบรรจุเอททิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ นํ้าส้มสายชู 

(๑๖) การค่ัวกาแฟ 
 (ก) ใช้เครื่องจักร 
 (ข) ไม่ใช้เครื่องจักร 
(๑๗) การผลิตลูกช้ินด้วยเครื่องจักร 
 (ก) ใช้เครื่องจักรไม่เกิน ๑๐ แรงม้า 
 (ข) ใช้เครื่องจักรเกิน ๑๐ แรงม้าขึ้นไป 
(๑๘) การผลิตผงชูรส 
(๑๙) การผลิตนํ้ากลั่น นํ้าบริโภค 
(๒๐) การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม้ หรือพืชอย่างอ่ืน ยกเว้นการผลิต 
 เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(๒๑) การผลิต การบรรจุใบชาแห้ง ชาผงหรือเคร่ืองด่ืมชนิดผงอ่ืน 
(๒๒) การผลิตไอศกรีม ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
 (ก) ใช้เครื่องจักร 
 (ข) ไม่ใช้เครื่องจักร 
(๒๓) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน 
 (ก) ใช้เครื่องจักร 
 (ข) ไม่ใช้เครื่องจักร 
(๒๔) การประกอบกิจการห้องเย็น แช่แข็งอาหาร 
(๒๕) การผลิตนํ้าแข็ง ยกเว้นการผลิตเพ่ือใช้ในสถานที่จําหน่ายอาหาร และ 
 เพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 
 (ก) ใช้เครื่องจักรต้ังแต่ ๑-๕๐ แรงม้า 
  หรือแรงงานต้ังแต่ ๑-๕๐ คน 
 (ข) ใช้เครื่องจักรเกินกว่า ๕๐ แรงม้าขึ้นไป 
  หรือแรงงานตั้งแต่ ๕๑ คนขึ้นไป 
(๒๖) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีกําลังต้ังแต่ ๕ แรงม้าขึ้นไป 

๑๐,๐๐๐ 
 

๓,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๘,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 
๕๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 

๒,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

๔ กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ์ชําระล้าง 
(๑) การผลิต การโม่ การบด การผสม การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร 
 (ก) แผนปัจจุบัน 
 (ข) แผนโบราณ 
(๒) การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอางต่าง ๆ 
(๓) การผลิตสําลี ผลิตภัณฑ์จากสําลี 
 (ก) ใช้เครื่องจักรต้ังแต่ ๑-๕๐ แรงม้า 
  หรือแรงงานต้ังแต่ ๑-๕๐ คน 
 (ข) ใช้เครื่องจักรเกินกว่า ๕๑ แรงม้าขึ้นไป 
  หรือแรงงานตั้งแต่ ๕๑ คนขึ้นไป 

 
 

๕,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
 

๓,๐๐๐ 



~ ๔ ~ 
 

ที่ ประเภทของกิจการ 
อัตราคา่ธรรมเนียมต่อป ี

(บาท) 
(๔) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสําเร็จรูป 
(๕) การผลิตสบู่ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ชําระล้างต่าง ๆ 

๒,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๕ กิจการที่เก่ียวกับการเกษตร 
(๑) การอัด การสกัดเอกนํ้ามันจากพืช 
(๒) การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ 
 (ก) ใช้เครื่องจักรต้ังแต่ ๑-๕๐ แรงม้า 
  หรือแรงงานต้ังแต่ ๑-๕๐ คน 
 (ข) ใช้เครื่องจักรเกินกว่า ๕๑ แรงม้าขึ้นไป 
  หรือแรงงานต้ังแต่ ๕๑ คนขึ้นไป 
(๓) การผลิตแป้งมันสําปะหลัง  แป้งสาคูหรือแป้งอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
 ด้วยเครื่องจักร 
(๔) การสีข้าวด้วยเครื่องจักร 
(๕) การผลิตยาสูบ 
(๖) การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร 
(๗) การผลิต การสะสมปุ๋ย 
 (ก) การผลิตปุ๋ยโดยใช้เครื่องจักรต้ังแต่ ๑-๒๐ แรงม้า 
  หรือแรงงาน  ๑-๒๐ คน 
 (ข) การผลิตปุ๋ยโดยใช้เครื่องจักรเกินกว่า ๒๐ แรงม้าขึ้นไป 
  หรือแรงงาน  ๒๑ คนขึ้นไป 
 (ค) การสะสมปุ๋ย 
(๘) การผลิตใยมะพร้าว หรือวัตถุดิบคล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร 
(๙) การตาก การสะสมหรือการขนถ่ายมันสําปะหลัง 

 
๕,๐๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 

๓,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
๕๐๐ 

๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

๖ กิจการที่เก่ียวกับโลหะหรือแร่ 
(๑) การผลิตโลหะเป็นภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักรอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ 
(๒) การหลอม การหล่อ การถลุง แร่หรือโลหะทุกชนิดยกเว้นกิจการใน ๖ (๑) 
(๓) การกลึง การเจาะ การเช่ือม การตี การตัด การประสาน การรีด การอัด 

 โลหะด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซ หรือไฟฟ้า  ยกเว้นกิจการใน ๖(๑) 
(๔) การเคลือบ การชุบโลหะด้วยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล 

 หรือการโลหะอ่ืนใด ยกเว้นกิจการใน ๖ (๑) 
(๕) การขัด การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร สารเคมีหรือวิธีอ่ืนใดยกเว้นกิจการใน ๖(๑) 
(๖) การทําเหมืองแร่ การสะสม การแยก การคัดเลือก หรือการล้างแร่ 

 
๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

๗ กิจการเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเคร่ืองกล  
(๑) การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 
 (ก) การต่อ การประกอบ 
 (ข) การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกันสนิม 
 

 
 

๑๐,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 



~ ๕ ~ 
 

ที่ ประเภทของกิจการ 
อัตราคา่ธรรมเนียมต่อป ี

(บาท) 
(๒) การต้ังศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อม การปรับแต่ง ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ์ 
 ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักรหรือเคร่ืองกล 
(๓) การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเคร่ืองกล ซึ่งมีไว้
 บริการหรือจําหน่ายและในการประกอบธุรกิจน้ัน มีการซ่อมหรือปรับปรุง
 ยานยนต์เครื่องจักรหรือเคร่ืองกลดังกล่าวด้วย 
(๔) การล้าง การอัดฉีดยานยนต์ 
(๕) การผลิต การซ่อม การอัดแบตเตอรี่ 
 (ก) การผลิต 
 (ข) การซ่อม การอัด 
(๖) การปะ การเช่ือมยาง 
(๗) การอัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ 

 
๓,๐๐๐ 

 
 

๓,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๓๐๐ 

๕,๐๐๐ 
๘ กิจการที่เก่ียวกับไม้ 

(๑) การผลิตไม้ขีดไฟ 
(๒) การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดร่อง การทําคิ้ว หรือ 
 การตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
(๓) การประดิษฐ์ไม้ หวาย เป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร หรือการพ่น การทาสาร
 เคลือบเงาสี  หรือการแต่งสําเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย 
(๔) การอบไม้ 
(๕) การผลิตธูป ด้วยเครื่องจักร 
(๖) การประดิษฐ์สิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียนด้วยกระดาษ  
(๗) การผลิตกระดาษต่าง ๆ  
(๘) การเผาถ่านหรือการสะสมถ่าน 
 (ก) ใช้เครื่องจักรต้ังแต่ ๑-๒๐ แรงม้าหรือแรงงาน ๑-๒๐ คน 
 (ข) ใช้เครื่องจักรเกินกว่า ๒๐ แรงม้าขึ้นไปหรือแรงงาน ๒๑ คนขึ้นไป 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

๒,๐๐๐ 
๙ กิจการที่เก่ียวการบริการ 

(๑) กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตาม
 กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
(๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด เว้นแต่เป็นการให้บริการใน ๙(๑) หรือ 
 ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
(๓) การประกอบกิจการสถานที่อาบนํ้า อบไอนํ้า อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการ
 ให้บริ การใน  ๙ (๑ )  หรือ ในสถานพยาบาลตามกฎหมาย ว่า ด้วย
สถานพยาบาล 
(๔) การประกอบกิจการโรงแรม หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
(๕) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า  
 หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
 

 
 

๕,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
 
 
 



~ ๖ ~ 
 

ที่ ประเภทของกิจการ 
อัตราคา่ธรรมเนียมต่อป ี

(บาท) 
 (ก) มีห้องต้ังแต่ ๑-๓๐ ห้อง 
 (ข) มีห้องต้ังแต่ ๓๑-๖๐ ห้อง 
 (ค) มีห้องต้ังแต่ ๖๑ ห้องขึ้นไป 
(๖) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
 (ก) ต้ังแต่ ๑-๕ โรง 
 (ข) ต้ังแต่ ๖ โรงขึ้นไป 
(๗) การจัดให้มี การแสดงดนตรี เต้นรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทค คาราโอเกะ  
 หรือการแสดงอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
 (ก) พ้ืนที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 
 (ข) พ้ืนที่เกินกว่า ๒๐๑ ตารางเมตรข้ึนไป 
(๘) การประกอบกิจการสระว่ายนํ้า หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
(๙) การจัดให้มีการเล่นสเก็ต โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ หรือการเล่นอ่ืน ๆ 
 ในทํานองเดียวกัน 
(๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับ
 ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
 (ก) พ้ืนที่ดําเนินการต้ังแต่ ๑-๑๐๐ ตารางเมตร 
 (ข) พ้ืนที่ดําเนินการเกินกว่า ๑๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 
(๑๑) การประกอบกิจการให้บริการคุมนํ้าหนัก โดยวิธีการควบคุมทาง
 โภชนาการให้อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ การบริหารร่างกายหรือโดย 
 วิธีอ่ืนใดเว้นแต่การให้บริการดังกล่าวในสถานพยาบาลตามกฎหมาย 
 ว่าด้วยการสถานพยาบาล 
(๑๒) การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม 
(๑๔) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
 (ก) กิจการสนามกอล์ฟ 
 (ข) สนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
(๑๕) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข 
 วิทยาศาสตร์ หรือสิ่งแวดล้อม 
(๑๖ การสักผิวหนัง การเจาะหูหรืออวัยวะอ่ืน 

๓๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๓,๐๐๐ 

 
 

๓๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 
 

๕,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๑๐ กิจการเก่ียวกับสิ่งทอ 
(๑) การป่ันด้าย  การกรอด้าย  การทอผ้าด้วยเครื่องจักร  หรือการทอผ้าด้วย 
 ก่ีกระตุกต้ังแต่  ๕  ก่ีขึ้นไป 
(๒) การสะสมปอ  ป่าน  ฝ้าย  หรือนุ่น 
(๓) การป่ันฝ้าย  หรือนุ่นด้วยเครื่องจักร 
 (ก) ใช้เครื่องจักรต้ังแต่ ๑-๒๐ แรงม้าหรือแรงงาน  ๑-๒๐  คน 
 (ข) ใช้เครื่องจักรต้ังแต่ ๒๑ แรงม้าขึ้นไปหรือแรงงาน  ๒๑  คนขึ้นไป 
 

 
 

๕,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 



~ ๗ ~ 
 

ที่ ประเภทของกิจการ 
อัตราคา่ธรรมเนียมต่อป ี

(บาท) 
(๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเครื่องจักร 
(๕) การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรต้ังแต่  ๕  เครื่องขึ้นไป 
(๖) การพิมพ์ผ้า หรือการพิมพ์บนสิ่งทออ่ืน ๆ 
(๗) การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 
(๘) การย้อม การกัดสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืน 

๕,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๕๐๐ 

๒,๐๐๐ 
๑๑ กิจการเก่ียวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

(๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
(๒) การระเบิด การโม่ การป่นหินด้วยเครื่องจักร 
(๓) การผลิตเคร่ืองใช้ด้วยซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๔) การสะสม การผสมซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๖) การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่าง  
 (ก) ใช้เครื่องจักรต้ังแต่ ๑-๒๐ แรงม้า 
  หรือแรงงาน ๑-๒๐ คน 
 (ข) ใช้เครื่องจักรต้ังแต่ ๒๑ แรงม้าขึ้นไป 
  หรือแรงงาน ๒๑ คนขึ้นไป 
(๗) การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน 
(๘) การผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม เช่น 
 ผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ กระเบ้ืองมุงหลังคา กระเบ้ืองยาง ฝ้าเพดาน ท่อนํ้า 

 เป็นต้น 
(๙) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
(๑๐) การผลิตกระดาษทราย 
(๑๑) การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 

 
๑,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
 

๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

๑๒ กิจการที่เก่ียวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี 
(๑) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่ง กรด ด่าง สารออกซิไดซ์ หรือ 
 สารตัวทําละลาย 
(๒) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งก๊าซ 
 (ก) สถานที่ต้ังป๊ัมจําหน่ายก๊าซ 
 (ข) สถานที่จําหน่าย  (ร้านค้า) 
(๓) การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนส่งนํ้ามันปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ 
 ปิโตรเลียมต่าง ๆ 
 (ก) คลังนํ้ามัน 
 (ข) สถานที่ต้ังป๊ัมจําหน่ายไม่เกิน  ๔  หัวจ่าย 
 (ค) สถานที่ต้ังป๊ัมจําหน่ายเกิน  ๔  หัวจ่ายขึ้นไป 
(๔) การผลิต การสะสม การขนส่งถ่านหิน ถ่านโค้ก 
(๕) การพ่นสี ยกเว้นกิจการใน ๗ (๑)  

 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
 

๑๐,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 



~ ๘ ~ 
 

ที่ ประเภทของกิจการ 
อัตราคา่ธรรมเนียมต่อป ี

(บาท) 
(๖) การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์ 
 เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๗) การโม่  การบดชัน 
(๘) การผลิตสีหรือนํ้ามันผสมส ี
(๙) การผลิต  การล้างฟิล์มรูปถ่าย  หรือฟิล์มภาพยนตร์ 
 (ก) การผลิต 
 (ข) การล้าง 
(๑๐) การเคลือบ การชุบวัตถุด้วยพลาสติกเซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุ 
 ที่คล้ายคลึง 
(๑๑) การผลิตพลาสติกเซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๑๒) การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
(๑๓) การผลิตนํ้าแข็งแห้ง 
(๑๔) การผลิต  การสะสม การขนส่งดอกไม้ เพลิงหรือสารเคมี อันเป็น

 ส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง 
(๑๕) การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา  
(๑๖) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 
 (ก) การผลิต 
 (ข) การบรรจุ 
 (ค) การสะสม 
(๑๗) การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 
 (ก) การผลิต 
 (ข) การบรรจุ 
 (ค) การสะสม 

 
๕,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 
๕๐๐ 

๑๓ กิจการอ่ืน ๆ 
(๑) การพิมพ์หนังสือ หรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 
(๒) การผลิต  การซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องไฟฟ้า  อุปกรณ์ 

 อิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์ไฟฟ้า 
 (ก) การผลิต 
 (ข) การซ่อม 
(๓) การผลิตเทียน  เทียนไขหรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 (ก) ใช้เครื่องจักร 
 (ข) ไม่ใช้เครื่องจักร 
(๔) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียวหรือการถ่ายเอกสาร 
(๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 
(๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
(๗) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว 

 
๓,๐๐๐ 

 
 

๑๐,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๓๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๕๐๐ 



~ ๙ ~ 
 

ที่ ประเภทของกิจการ 
อัตราคา่ธรรมเนียมต่อป ี

(บาท) 
(๘) การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ 
(๙) การก่อสร้าง 
(๑๐) กิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา 

๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
 



  

 แบบ อภ. ๑  

คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  

 
เขียนที.่.............................................................  

วันที่................เดือน..............................พ.ศ....................  
 
ข้าพเจ้า (นาย/ นาง/นางสาว)..................................................................................................................................... 
� เป็นบุคคลธรรมดา อายุ.....................ปี สัญชาติ.......................................... เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขที่ 
�-����-�����-��-�  อยู่บ้าน/สํานักงานเลขที่......................................หมู่ที.่................................ 
ตรอก/ซอย............................ถนน......................... ตําบล / แขวง…….…................. อําเภอ/เขต............................ 
จังหวัด........................................โทรศัพท์....................................โทรสาร..........................................  
� เป็นนิติบุคคลประเภท...................................................................จดทะเบียนเมื่อ.............................................. 
มีสํานักงานอยู่เลขที่....................หมู่ที่...............ตรอก / ซอย.......................................ถนน..................................... 
ตําบล/แขวง .....................................อําเภอ/เขต......................................จังหวัด.................................................... 
โทรศัพท์........................................โทรสาร.................................................... 

 
ผู้มีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาตมีดังน้ี  

๑. ...............................................................................................................อยู่บ้านเลขที.่...................หมูท่ี.่............... 
ตรอก/ซอย.......................................... ถนน............................................ ตําบล/แขวง ............................................. 
อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด...........................................โทรศัพท.์.................................................. 
โทรสาร..................................... 
๒. (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................อยู่บ้านเลขท่ี…................... หมู่ท่ี..................... 
ตรอก/ซอย.................................................ถนน.................................................ตําบล/แขวง.................................................
อําเภอ/เขต.............................................จังหวัด...........................................โทรศัพท.์................................................
โทรสาร..................................................... 

 
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังน้ี  

๑. ชื่อสถานประกอบการ..................................................................................................................................................... 
ประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท.......................................................................................................... 
ลําดับท่ี............................................................................................กําลังเคร่ืองจักรโดยรวม........................................แรงม้า 
(กรณีท่ีเป็นกิจการท่ีเก่ียวกับการบริการให้ระบุจํานวนห้อง...............................ห้องหรือจํานวนท่ีน่ัง..............................ท่ีน่ัง 
กรณีท่ีเป็นกิจการท่ีเก่ียวกับการเล้ียงสัตว์ให้ระบุจํานวนตัว...........................................ตัว)   จํานวนคนงาน...................คน  



 ๒ 
 

๒. สถานประกอบการตัง้อยู่เลขท่ี.............................. หมู่ท่ี................... ถนน..................................................................... 
ตําบล/แขวง..................................................อําเภอ/เขต.............................................จังหวัด........................................ 
โทรศัพท.์....................................................โทรสาร.................................................................. 
อาคารประกอบการมีเน้ือท่ี....................................ตารางเมตร บริเวณสถานประกอบการ (รวมท้ังอาคารประกอบการ)  
มีเน้ือท่ี............................ตารางเมตร  ท่ีดินบริเวณสถานประกอบการเป็นของ...................................................................... 
อาคารประกอบการเป็นของ................................................................................................................................................... 
อาคารประกอบการเป็นของ.........................................................อาคารประกอบการ � มีอยู่เดิม � ก่อสร้างใหม ่ 
ลักษณะของอาคารประกอบการ..........................................(เป็นไม ้หรือหอ้งแถว ตึกแถว คอนกรีตเสริมเหลก็ฯลฯ) 
ได้รับใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารประเภท...................................................................................................................
สถานประกอบการอยู่ใกลเ้คียงกบั………………………................................................................................................... 
การพักค้างของผูป้ฏิบัติงานในสถานประกอบการ  �  มี  �  ไม่มี  
บริเวณสถานประกอบการมีเขตติดต่อ  

ด้านเหนือ......................................................................................................................................................... 
ด้านใต้.............................................................................................................................................................. 
ด้านตะวันออก................................................................................................................................................. 
ด้านตะวันตก.................................................................................................................................................... 

๓. ทํางานปกติต้ังแต่เวลา....................... น. ถึงเวลา……......................น. รวมวันละ.................. ช่ัวโมง............ กะ 
วันหยุดงานประจําสัปดาห.์........................................................................  
๔. จํานวนและระดับผู้ซ่ึงทํางานในสถานประกอบการ  รวม...............................คน  
 ๔.๑ เจ้าหน้าท่ีบริหารและวิชาการ.....................................คน  
 ๔.๒ คนงานชาย..........................คน  คนงานหญิง................................คน  
 ๔.๓ ผู้ชํานาญการจากต่างประเทศ.....................................คน  
 ๔.๔ ช่างเทคนิคและช่างฝีมือจากตา่งประเทศ........................................คน  
๕. การผลิต  
 ๕.๑ ชื่อ  ปริมาณการใช้และแหล่งท่ีมาของวัตถุดบิ  
   วัตถดุิบ ปริมาณการใช ้(ต่อป)ี แหล่งท่ีมา (ระบุบริษัท/ห้างร้าน 
      ของผู้จําหน่าย)  
  ๕.๑.๑) ............................................ ................................................ ....................................................... 
  ๕.๑.๒) ............................................ ................................................ ....................................................... 
  ๕.๑.๓) ............................................ ................................................ ....................................................... 
  ๕.๑.๔) ............................................ ................................................ ....................................................... 
  ๕.๑.๕) ............................................ ................................................ ....................................................... 
 

๒ 



 ๒ 
 

 ๕.๒ ชื่อผลิตภณัฑ์ ปริมาณการผลิต และการจําหน่าย 
   ผลิตภัณฑ์ ปริมาณการผลิต (ต่อป)ี การจําหน่าย  
      (ระบุสถานท่ีจําหน่าย 
  ๕.๒.๑) ............................................ ................................................ ....................................................... 
  ๕.๒.๒) ............................................ ................................................ ....................................................... 
  ๕.๒.๓) ............................................ ................................................ ....................................................... 
  ๕.๒.๔) ............................................ ................................................ ....................................................... 
  ๕.๒.๕) ............................................ ................................................ ....................................................... 
 
 ๕.๓ วัตถุผลพลอยได ้(ระบุชื่อและปริมาณวัตถุผลพลอยได ้) (ถ้ามี) 
   วัตถุผลพลอยได ้ ปริมาณวัตถผุลพลอยได ้ จําหน่ายได ้/ จําหน่ายไม่ได ้
  ๕.๓.๑) ............................................ ................................................ ....................................................... 
  ๕.๓.๒) ............................................ ................................................ ....................................................... 
  ๕.๓.๓) ............................................ ................................................ ....................................................... 
  ๕.๓.๔) ............................................ ................................................ ....................................................... 
  ๕.๓.๕) ............................................ ................................................ ....................................................... 

 
 ๕.๔ อุปกรณ์ / เคร่ืองมือ / เคร่ืองจักร ท่ีใช้ในการประกอบการ ได้แก่ (ระบุชนิด ขนาด จํานวน) 
   
  ๕.๔.๑) ....................................... ขนาด..................................แรงม้า จํานวน..................................เคร่ือง 
  ๕.๔.๒) ....................................... ขนาด..................................แรงม้า จํานวน..................................เคร่ือง 
  ๕.๔.๓) ....................................... ขนาด..................................แรงม้า จํานวน..................................เคร่ือง 
 
๖. การควบคุมมลพิษ  
 ๖.๑ มลพิษท่ีเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ (นํ้าเสยี/ของเสยี/มลพิษอากาศ/สิ่งปฏิกูล) (ระบุชื่อและปริมาณ ) 
  (ถ้ามี)  
............................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................ 
 ๖.๒ การควบคุมมลพิษก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก (การบําบดัหรือปรับปรุงคณุภาพนํ้าเสีย/ของเสีย/มลพิษอากาศ 
  / สิ่งปฏิกูล) 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................... 

๓ 



 ๒ 
 

 
๗. มาตรการป้องกันอันตรายสําหรับผู้ปฏิบัตงิาน / คนงาน 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
 
๘. แผนท่ีสังเขป แสดงสถานท่ีตัง้สถานประกอบการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๙. แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีประกอบการ และท่ีตั้งของเคร่ืองจักร (หากมีหลายชั้นใหแ้สดงทุกชั้น) รวมท้ังท่ีพักของผู้ปฏิบตังิาน 
 ในสถานประกอบการ (ถ้ามี)  
 
 
 
 
 
 

๔ 



 ๒ 
 

๑๐. รายละเอียดกระบวนการผลิตของสถานประกอบการ พร้อมแสดงผังภาพรวมของกระบวนการผลิต  
 ๑๐.๑  รายละเอียดกระบวนการผลิต  
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
 ๑๐.๒ ผังภาพรวมของกระบวนการผลติ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑. หลักฐานท่ีนํามาประกอบการพิจารณาคําขออนุญาต  
 � ๑๑.๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านเจ้าของกิจการ (ผู้ประกอบการ/ผู้ถือใบอนุญาต)  
 � ๑๑.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการ  
  � ๑๑.๓ สําเนาทะเบียนบ้านของบ้านท่ีใช้เป็นท่ีตั้งสถานประกอบการ  
 � ๑๑.๔ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล 
   (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล)  
 � ๑๑.๕ หลักฐานแสดงว่าอาคารท่ีใช้เป็นสถานประกอบการสามารถใช้ประกอบกิจการน้ันได้ โดยถูกต้องตาม 
   กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  
 � ๑๑.๖ หนังสือยินยอมให้ใช้อาคารหรือสัญญาเช่าจากเจ้าของอาคาร (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่มีกรรมสิทธ์ิ 
   ในอาคารท่ีใช้เป็นสถานประกอบการ)  
 � ๑๑.๗ หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและ 
   ผู้รับมอบอํานาจ (กรณีเจ้าของไม่สามารถมายื่นคําขอด้วยตนเอง)  
 � ๑๑.๘ ใบอนุญาตใหป้ระกอบกิจการจากส่วนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  

๕ 



 ๒ 
 

 � ๑๑.๙ อ่ืน ๆ (ระบุ) ............................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................
  
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคาํขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ  
 
 

(ลงชื่อ)...................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต  
              (....................................................) 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
แบบ อภ.๑ เลขท่ี............................................กิจการลําดับท่ี................................................................................................ 
รับไว้เม่ือวันท่ี..................................................ผู้รับ................................................................................................................ 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖ 



 ๒ 
 

 

แบบคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

เขียนที.่.........................................................  
วันที่...............เดือน...................................พ.ศ.....................  

ข้าพเจ้า (นาย/ นาง/นางสาว)..................................................................อายุ…………ปี สัญชาติ …………… 
อยู่บ้านเลขที่ ……………….…. หมู่ที่ …………….….. ตรอก/ซอย........................................ถนน..................................... 
ตําบล / แขวง…….…......................... อําเภอ/เขต....................................... จังหวัด................................................... 
โทรศัพท์...................................................โทรสาร.......................................................................................................  

ขอย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปน็อันตรายต่อสุขภาพประเภท............................................ 
..............................................................................ต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน ดังต่อไปน้ี 

๑. ช่ือสถานประกอบการ.............................................................................................................................. 
๒. สถานที่ต้ังเลขที่.......................หมู่ที่................ตําบล..................................อําเภอ............................ 

จังหวัด ......................................โทรศัพท.์............................................... โทรสาร...................................................... 
๓. พื้นที่ประกอบการ...................................ตารางเมตร กําลังเครื่องจักร.......................................แรงม้า  

จํานวนคนงาน...........................คน 
๔. พร้อมคําขอน้ี  ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วยแล้ว  ดังน้ี 
  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ขอรับใบอนุญาต 
  สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาตฯ 
  ทะเบียนบ้านของที่ต้ังกจิการหรือหนังสือสัญญาเช่าที่ดิน 
  กรณีเป็นนิติบุคคลให้นําหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมหนังสือมอบอํานาจ    

แผนผังแสดงท่ีต้ังสถานประกอบกิจการโดยสังเขป  
 

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

คําขอเลขที่..................../.............. 
(เจ้าหน้าที่กรอก) 



 ๒ 
 

 
ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

 
 ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบถ้วน  ไม่ครบถ้วน 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการพบว่าเป็นกจิการที่เปน็อันตรายต่อสุขภาพ ประเภท...................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
  (  )   เห็นสมควรอนุญาต  และให้ชําระค่าธรรมเนียม 
  (  )   เห็นควรไม่อนุญาต  เน่ืองจาก ……………………………………………………………........................... 
………………………………………………………………………………………………………................................................…………….. 
 
     ( ลงช่ือ ) ………………………………………………. เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
      ( ……………………....………….……….. ) 
                              วันที่……….../….……/……….. 
 
ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………....................................................…………….. 
 
     ( ลงช่ือ ) ……………………………………………….  
      ( ……………………....………….……….. ) 
                              วันที่……….../….……/……….. 
 
 

คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
 

             (   )    อนุญาตให้ประกอบกจิการได้ 
             (   )   ไม่อนุญาตใหป้ระกอบกิจการ 
 
 
                                                        ( ลงช่ือ ) ……………………………………………….  
      ( ……………………....……………...……….. ) 
                              วันที่……….../….……/……….. 
 



 ๒ 
 

 
 
 

คําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 

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

ข้าพเจ้า (นาย/ นาง/นางสาว)..........................................................................................................................  
  เป็นบุคคลธรรมดา อายุ.....................................ปี สัญชาติ................................. เลขหมายประจําตัวประชาชน 
เลขที่ �-����-�����-��-� อยู่บ้าน / สํานักงานเลขที.่................................หมู่ที.่.......................  
ตรอก / ซอย............................................ตําบล / แขวง…….…........................ อําเภอ/เขต..................................... 
จังหวัด........................................โทรศัพท.์.....................................โทรสาร.............................................................  
  เป็นนิติบุคคลประเภท.....................................................................จดทะเบียนเมื่อ.............................................. 
มีสํานักงานอยู่เลขที.่...................หมู่ที.่.....................ตรอก / ซอย..............................ถนน.....................................  
ตําบล/แขวง .....................................อําเภอ/เขต......................................จังหวัด.................................................. 
โทรศัพท.์.......................................โทรสาร.................................................... 

เป็นผู้ถือใบอนุญาต /ผู้รับมอบอํานาจจากผู้ถือใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
เล่มที่..................เลขที่......................ปี........................ ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ประเภท
.........................................................................ลําดับที่..............................................โดยใช้ช่ือสถานประกอบการว่า
..........................................................................................................สถานที่ต้ังเลขที่.....................หมู่ที่.................... 
ตรอก/ซอย.............................ถนน.................................ตําบล...................................อําเภอ...................................... 
จังหวัด.................................... โทรศัพท์ ....................................... โทรสาร......................................................... 
  ขอย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการทีเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน เน่ืองจาก
ใบอนุญาตของข้าพเจ้าดังกล่าวข้างต้น  

 � สูญหาย 
 � ถูกทําลาย  
 � ชํารุดในสาระสําคัญ  
 
โดยมีหลักฐานเอกสารและหลักฐานประกอบการพจิารณา ดังน้ี  
 � ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบการ   
 � ๒. สําเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคล (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
 � ๓. สําเนาบันทึกการแจง้ความต่อพนักงานเจ้าหน้าที ่(กรณีสญูหาย) 

คําขอเลขที่..................../.............. 
(เจ้าหน้าที่กรอก) 



 ๒ 
 

 � ๔. ใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ (กรณีถูกทําลายหรือชํารุด) 
 � ๕.   ใบอนุญาตใหป้ระกอบกิจการจากส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 � ๖.   หนังสอืมอบอํานาจที่ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมสําเนาบตัรประจําตัวประชาชนของผูร้ับมอบ                     

อํานาจ  (กรณีเจ้าของไมส่ามารถมาย่ืนคําขอด้วยตนเอง) 
 � ๗.  อื่น ๆ (ระบุ)............................................................................................................................ 
  
 
ข้าพเจ้าขอรบัรองว่า  ข้อความในแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ  

 
 
                                                        (ลงช่ือ)...........................................................ผู้รบัใบแทนใบอนุญาต  
                                                                (..........................................................) 

 


