
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางตาหงาย   
เรื่อง   ควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ   

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางตาหงาย  วาดวยควบคุมกิจการ

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมประกอบมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘   

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  

องคการบริหารสวนตําบลบางตาหงายโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลบางตาหงาย

และนายอําเภอบรรพตพิสัย  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางตาหงาย  เรื่อง  ควบคุม

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางตาหงาย  ตั้งแตวันถัดจาก

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓  ในขอบัญญัตินี้   

  “สถานประกอบกจิการ”  หมายความวา  สถานที่ท่ีใชในการประกอบกิจการท่ีเปนอันตราย

ตอสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา  ๓๑  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม   

  “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  เจาของ  หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการ

ของสถานประกอบกิจการนั้น  “ผูปฏิบัติงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ   

  “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชน   

  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชนชน   

้หนา   ๒๖๕

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการ  ที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชนชน 

  “มลพิษทางแสง”  หมายความวา  สภาวะของแสงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการ  ที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชน   

  “มลพิษทางความรอน”  หมายความวา  สภาวะของความรอนอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการ  ที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชน   

  “มลพิษทางความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ  ที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย

ของประชาชน 

  “ของเสียอันตราย”  หมายความวา  มูลฝอย  ส่ิงปฏิกูล  น้ําเสีย  อากาศเสีย  มลสาร  

หรือส่ิงอื่นใดที่ปนเปอนสารพิษอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ  ท่ีทําใหมีผลกระทบ

หรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชน   

  “วัตถุอันตราย”  หมายความวา  วัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย   

  “ราชการสวนทองถิ่น”  หมายความวา  องคการบริหารสวนตําบลบางตาหงาย   

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลบางตาหงาย   

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๔  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบางตาหงายเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจตีความวินิจฉัยปญหา  กําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ  ออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง

เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 
 

 

ขอ  ๕  ในขอบัญญัตินี้ 

้หนา   ๒๖๖

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้เปนกิจการที่ตองมีการควบคุมภายในทองถิ่น   

๑. กิจการที่เกี่ยวกับสัตวเล้ียง   

   (๑)  การเพาะพันธุ  เล้ียง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด   

   (๒)  การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน  

เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรอืเพ่ือประโยชนของกจิการนั้น  ทั้งนี้  ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการ

ในทางตรงหรือทางออม  หรือไมก็ตาม   

๒. กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ   

   (๑)  การฆา  หรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  เรขาย  หรือขายในตลาด   

   (๒)  การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว 

   (๓)  การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป   

   (๔)  การเคี่ยวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว   

   (๕)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือก  กระดอง  กระดูก  เขา  หนัง  

ขนสัตวหรือสวนอื่น ๆ  ของสัตวดวยการตม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ  ซึ่งมิใชเพ่ือเปนอาหาร   

   (๖) การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช   

หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว   

   (๗)  การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือลางครั่ง   

๓. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  

การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน   

   (๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  เตาเจ้ียว  ซีอิ๊ว  

น้ําจ้ิม  หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ   

   (๒)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว  ไดแก  ปลารา  ปลาเจา  

กุงเจา  ปลาสม  ปลาจอม  แหนม  หม่ํา  ไสกรอก  กะป  น้ําปลา  หอยดอง  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  

หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน   

   (๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แชอิ่ม  จากผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอื่น   

้หนา   ๒๖๗

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



   (๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก  บด  นึ่ง  ตม  

ตุน  เคี่ยว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  ปง  ยาง  เผา  หรือวิธีอื่นใด   

   (๕)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุลูกชิ้น   

   (๖)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  

เกี้ยมอี๋  เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน   

   (๗)  การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสตา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ท่ีคลายคลึงกัน   

   (๘)  การผลิต  ขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  ขนมอบอื่น ๆ   

   (๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ํานม  หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว   

   (๑๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑเนย  ผลิตภัณฑเนยเทียม  

และผลิตภัณฑเนยผสม   

   (๑๑)  การผลิตไอศกรีม   

   (๑๒)  การคั่ว  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ   

   (๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ   

   (๑๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  ไวน  น้ําสมสายชู  

ขาวหมาก  น้ําตาลเมา   

   (๑๕)  การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ   

   (๑๖)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุ  หรือขนสงน้ําแข็ง 

   (๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจากพืช  ผัก  

ผลไม  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด   

   (๑๘)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด   

   (๑๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแตงอาหาร   

   (๒๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม   

   (๒๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุแบะแซ   

   (๒๒)  การแกะ  ตัดแตง  ลางสัตวน้ําที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น   

   (๒๓)  การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร   

   (๒๔)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร   

้หนา   ๒๖๘

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



๔. กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑทําความสะอาด   

   (๑)  การผลิต  โม  บด  ผสม  หรือบรรจุยา   

   (๒)  การผลิต  บรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอาง  รวมท้ังสบูท่ีใชกับรางกาย   

   (๓)  การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี   

   (๔)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป   

   (๕)  การผลิตผงซักฟอก  สบู  น้ํายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑทําความสะอาดตาง ๆ   

๕. กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร   

   (๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช   

   (๒)  การลาง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ   

   (๓) การผลิต  หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  แปงจากพืช  หรือแปงอื่น ๆ   

ในทํานองเดียวกัน 

   (๔)  การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักร  หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ  ก็ตาม 

   (๕)  การผลิตยาสูบ   

   (๖)  การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช   

   (๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย   

   (๘)  การผลิตเสนใยจากพืช   

   (๙)  การตาก  สะสม  ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  ขาวโพด   

๖. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร   

   (๑)  การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณ  หรือเครื่องใชตาง ๆ   ดวยโลหะ  หรือแร   

   (๒)  การถลุงแร  การหลอม  หรือหลอโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (๑) 

   (๓)  การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร  หรือกาซ  

หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๑)   

   (๔)  การเคลือบ  ชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือโลหะอื่นใด  

ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๑)   

   (๕)  การขัด  ลางโลหะดวยเครื่องจักร  หรือสารเคมี  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนญุาตใน  (๑)   

   (๖)  การทําเหมืองแร  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือลางแร   
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๗. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล   

   (๑)  การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต   

   (๒)  การผลิตยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล   

   (๓)  การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟา  ระบบปรับอากาศ  

หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล   

   (๔)  การประกอบธรุกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไวบริการหรือจําหนาย  

และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย   

   (๕)  การลาง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต   

   (๖)  การผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่   

   (๗)  การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต  หรือตั้งศูนยถวงลอ   

   (๘)  การผลิต  ซอม  ประกอบ  หรืออัดผาเบรก  ผาคลัตช   

   (๙)  การสะสม  การซอมเครื่องกล  เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต  

เครื่องจักร  หรือเครื่องกลเกา   

๘. กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ   

   (๑)  การผลิตไมขีดไฟ   

   (๒)  การเล่ือย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําคิ้ว  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร   

   (๓)  การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แตงสําเร็จส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑจากไม  

หวาย  ชานออย   

   (๔)  การอบไม   

   (๕)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป   

   (๖)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ   

   (๗)  การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ   

   (๘)  การเผาถาน  หรือสะสมถาน   
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๙. กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ   

   (๑)  การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย

วาดวยสถานพยาบาล  หรือในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมายวาดวยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

   (๒)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด   

   (๓)  การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (๑)  

หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  หรือในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมาย

วาดวยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ   

   (๔)  การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปนการใหบริการ

ที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  หรือในสถานประกอบการ 

เพ่ือสุขภาพตามกฎหมายวาดวยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ   

   (๕)  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานที่พักที่มิใชโรงแรมที่จัดไวเพ่ือใหบริการพักชั่วคราว  

สําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน   

   (๖)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบงเชาหรือกิจการอื่น

ในทํานองเดียวกัน   

   (๗)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ   

   (๘)  การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  

หรือตูเพลง  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน   

   (๙)  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน  เวนแตเปน 

การใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๑)   

   (๑๐)  การประกอบกิจการการเลนสเกต  หรือโรลเลอรเบลด  หรือการเลนอื่น ๆ   ในทํานองเดียวกัน   

   (๑๑)  การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับตามกฎหมาย

วาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  หรือในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมายวาดวยสถานประกอบการ 

เพ่ือสุขภาพ 

   (๑๒)  การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย   

   (๑๓)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก   
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   (๑๔)  การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวล่ิง  หรือตูเกม   

   (๑๕)  การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร   

   (๑๖)  การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสนามฝกซอมกอลฟ   

   (๑๗)  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร

หรือส่ิงแวดลอม   

   (๑๘)  การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย   

   (๑๙)  การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ   

   (๒๐)  การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ   

   (๒๑)  การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเล้ียงหรือรับฝากสัตวชั่วคราว 

๑๐. กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ   

   (๑)  การปนดาย  กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักร  หรือทอผาดวยกี่กระตุก   

   (๒)  การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  นุน  หรือใยสังเคราะห   

   (๓)  การปนฝาย  นุน  ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร   

   (๔)  การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร   

   (๕)  การเย็บ  ปกผา  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร   

   (๖)  การพิมพผา  และส่ิงทออื่น ๆ   

   (๗)  การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร   

   (๘)  การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ   

๑๑. กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง   

   (๑)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา   

   (๒)  การระเบิด  โม  บด  หรือยอยหิน  ดวยเครื่องจักร   

   (๓)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ดวยซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง   

   (๔)  การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมท้ังการขุด  ตัก  ดูด  โม  

บด  หรือยอย  ดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๒) 
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   (๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง   

   (๖)  การเล่ือย  ตัด  หรือประดิษฐหินเปนส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑตาง ๆ   

   (๗)  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน 

   (๘)  การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม   

   (๙)  การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว   

   (๑๐)  การผลิตกระดาษทราย  หรือผาทราย   

   (๑๑)  การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว   

   (๑๒)  การลาง  การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แกว  หิน  หรือวัตถุอื่นใด  

ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๖  (๕)   

๑๒. กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคก  และสารเคมีตาง ๆ   

   (๑)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  หรือสารตัวทําละลาย   

   (๒)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกาซ   

   (๓)  การผลิต  สะสม  กล่ัน  หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม   

   (๔)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก   

   (๕)  การพนสี  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๗  (๑)   

   (๖)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  

หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๗)  การโม  สะสม  หรือบดชัน   

   (๘)  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี   

   (๙)  การผลิต  ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร   

   (๑๐)  การเคลือบ  ชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง   

   (๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง   

   (๑๒)  การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง   

   (๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแหง   
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   (๑๔)  การผลิต  สะสม  ขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 

   (๑๕)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา   

   (๑๖)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค   

   (๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว   

๑๓. กิจการอื่น ๆ   

   (๑)  การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร   

   (๒)  การผลิต  ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  หรืออุปกรณไฟฟา   

   (๓)  การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง   

   (๔)  การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือถายเอกสาร   

   (๕)  การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช   

   (๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา   

   (๗)  การลางขวด  ภาชนะหรอืบรรจุภัณฑที่ใชแลวเพ่ือนําไปใชใหมหรือแปรสภาพเปนผลิตภัณฑใหม   

   (๘)  การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ   

   (๙)  การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา   

   (๑๐)  การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร   

   (๑๑)  การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง  หรือสัตวพาหะนําโรค   

   (๑๒)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง   

   (๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล   

ขอ  ๖  ผูดําเนินกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพที่ตองควบคุมภายในทองถิ่นตองดําเนินการ 

ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขท่ีกําหนดตามขอบัญญัตินี้  รวมท้ังกฎกระทรวง  และประกาศ

กระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แกไขเพ่ิมเติม 

สถานประกอบกิจการท่ีตั้งอยูในทองที่ที่กฎหมายวาดวยการผังเมืองหรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร

มีผลใชบังคับ  สถานประกอบกิจการที่เปนโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  หรือสถานประกอบกิจการ

ที่มีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย  ตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้นและกฎหมายที่เกี่ยวของ

ดวยแลวแตกรณี 

้หนา   ๒๗๔

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



หมวด  ๒ 

หลักเกณฑและเงื่อนไขท่ัวไปสําหรับใหผูดําเนินกิจการปฏิบัต ิ

เกี่ยวกบัการดแูลสภาพหรอืสุขลักษณะของสถานทีท่ี่ใชดําเนินกิจการ 

และมาตรการปองกันอนัตรายตอสุขภาพ 
 

 

สวนที ่ ๑ 

สถานท่ีตั้ง  ลักษณะอาคาร  และการสุขาภิบาล 

 

ขอ  ๗  สถานประกอบกิจการตองตัง้อยูหางจากศาสนสถาน  โรงพยาบาล  สถานศึกษา  สถานเล้ียงเด็ก  

สถานดูแลผูสูงอายุหรือผูปวยพักฟนหรือผูพิการ  หรือสถานท่ีอื่นใดที่ตองมีการคุมครองสุขภาพของประชาชน

เปนพิเศษ  ซึ่งจะตองไมอยูในระยะที่อาจสงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน  หรือตองจัดใหมีระบบปองกัน

ผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนที่มีประสิทธิภาพ  โดยคํานึงถึงลักษณะและประเภทของสถานประกอบกิจการ 

การกําหนดสถานที่อื่นใดเพ่ิมเติม  การกําหนดระยะหาง  และการกําหนดใหมีระบบปองกัน 

ตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการและประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา   

ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองไมใชบังคับกับสถานประกอบกิจการท่ีเปนโรงงานตามกฎหมาย

วาดวยโรงงาน 

ขอ  ๘  สถานประกอบกิจการที่มอีาคารตองเปนอาคารที่มีความมัน่คง  แข็งแรง  และเหมาะสม

ที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได  ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ทางหนีไฟ  บันไดหนีไฟ  หรือทางออกฉุกเฉินใหมีลักษณะตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอและมีปายหรือเครื่องหมาย

แสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

ขอ  ๙  สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศ  

ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

้หนา   ๒๗๕

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



ขอ  ๑๐  สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนที่กําหนด

ในกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาด 

ใหอยูในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเปนประจําทุกวัน 

ขอ  ๑๑  สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

  (๑)  มีภาชนะบรรจุ  หรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับประเภทและปริมาณ

ของมูลฝอย  รวมทัง้มกีารทาํความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรบั  และบริเวณที่เก็บภาชนะนัน้อยูเสมอ   

  (๒)  ในกรณีท่ีมีการกําจัดมูลฝอยเอง  ตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น  

และตองดําเนินการใหถูกตองตามขอกําหนดของทองถิ่น  และกฎหมายที่เกี่ยวของ   

  (๓)  กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษ  หรือวัตถุอันตราย  หรือส่ิงอื่นใดที่อาจเปนอันตราย

ตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  จะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๒  สถานประกอบกิจการตองดูแลมิใหมีน้ําทวมขังบริเวณสถานประกอบกิจการ  และจัดใหมี

การระบายน้ําหรือการดําเนินการอยางใด ๆ  ดวยวิธีที่เหมาะสม  เพ่ือไมกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญ

หรือเปนอันตรายตอสุขภาพแกประชาชนในบริเวณใกลเคียง   

ในกรณีที่มีน้ําท้ิงหรือน้ําเสียเกิดขึ้นจากสถานประกอบกิจการตามวรรคหนึ่งซึ่งการดําเนินการ

ของสถานประกอบกิจการดังกลาวอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยโรงงานหรือกฎหมาย  วาดวยการสงเสริม

และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  สถานประกอบกิจการตองดําเนินการตามท่ีกฎหมายดังกลาวกําหนด 

สถานประกอบกิจการที่ตองจัดใหมีบอดักไขมัน  และกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข

ในการจัดใหมีบอดักไขมัน  รวมทั้งมาตรฐานของบอดักไขมันดังกลาว  ทั้งนี้  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ 

ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ  ๑๓  สถานประกอบกิจการตองมีการปองกัน  และกําจัดแมลงและสัตวท่ีเปนพาหะนําโรค

ใหถูกตองตามหลักวิชาการ  ท้ังนี้  ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนํา 

ของคณะกรรมการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ  ๑๔  สถานประกอบกิจการท่ีมีโรงอาหารหรือหองครัวท่ีจัดไวสําหรับการประกอบอาหาร  

การปรุงอาหาร  หรือการสะสมอาหารสําหรับผูปฏิบัติงาน  ตองดําเนินการใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาลอาหาร  

ทั้งนี้  ตามขอกําหนดของทองถิ่น   

้หนา   ๒๗๖

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



ขอ  ๑๕  สถานประกอบกิจการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบ  เรียบรอย  ปลอดภัยเปนสัดสวน  

และดูแลรักษาความสะอาดใหถูกตองตามสุขลักษณะและอนามัย  เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยและไมกอใหเกิด

เหตุรําคาญหรือเปนอันตรายตอสุขภาพ 

ขอ  ๑๖  สถานประกอบกจิการตองจัดใหมีน้ําดื่มสะอาดท่ีมีคณุภาพไมต่าํกวาเกณฑคุณภาพน้ําบริโภค

ของกรมอนามัยสําหรับผูปฏิบัติงานอยางเพียงพอทุกวัน  รวมทั้งจัดใหมีภาชนะรองรับน้ําดื่มที่สะอาด 

และปราศจากส่ิงปนเปอนที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ  และสถานท่ีตั้งน้ําดื่มและลักษณะการนําน้ํามาดื่ม

ตองไมเกิดการปนเปอนจากส่ิงสกปรกหรือส่ิงที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

ขอ  ๑๗  สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีน้ําใชที่มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมตอ 

การประกอบกิจการนั้น ๆ  ทั้งนี้  ไมรวมถึงน้ําท่ีใชในกระบวนการผลิต 

 

สวนที ่ ๒ 

ความปลอดภัย  อาชีวอนามยั  และการปองกันเหตุรําคาญ 

 

ขอ  ๑๘  สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติใหเปนไป

ตามกฎหมายวาดวยความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางาน  และกฎหมายอื่น 

ที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๙  สถานประกอบกจิการท่ีมีการดาํเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายตองมีสถานที่ที่ปลอดภัย

สําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย  หรือส่ิงของที่อาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงาย  ไวโดยเฉพาะ 

ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ   

ขอ  ๒๐  สถานประกอบกิจการที่ผูปฏิบัติงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตราย  หรือส่ิงอื่นใด

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ  ตองจัดใหมีท่ีชําระรางกายฉุกเฉินและที่ลางตาฉุกเฉิน  ตามความจําเปน

และเหมาะสมกับคุณสมบัติของสารเคมี  วัตถุอันตราย  หรือส่ิงอื่นใดอันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ   

และขนาดของการประกอบกิจการตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยโรงงาน  กฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย  

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

้หนา   ๒๗๗

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



ขอ  ๒๑  สถานประกอบกิจการตองใชอุปกรณ  เครื่องมือ  หรือเครื่องจักรที่มีสภาพที่ปลอดภัย

สําหรับการใชงานในสถานประกอบกิจการ  และตองมีการติดตั้งในลักษณะท่ีแข็งแรง  มั่นคง  และปลอดภัย  

โดยมีระบบปองกันอันตราย  และปายคําเตือนหรือคําแนะนําในการปองกันอันตรายจากอุปกรณ  เครื่องมือ  

หรือเครื่องจักรนั้น  ทั้งนี้  การจัดวางหรือการจัดเก็บอุปกรณ  เครื่องมือ  หรือเครื่องจักรตองเปนระเบียบ

ไมกีดขวางทางเดินและการปฏิบัติงาน  และตองมีการดูแล  ตรวจสอบ  และบํารุงรักษาใหอยูในสภาพดี

ตลอดเวลา 

ขอ  ๒๒  สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการตรวจสุขภาพผูปฏิบัติงานตามกฎหมายวาดวย

ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางาน  ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนเพ่ือคุมครองสุขภาพ

ผูปฏิบัติงานหรือผูที่อาจไดรับผลกระทบจากผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ  ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรี

โดยคําแนะนําของคณะกรรมการประกาศกําหนดหลักเกณฑ  ในการตรวจสุขภาพผูปฏิบัติงานเพ่ิมเติม

และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ  ๒๓  สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียง  มลพิษทางอากาศ  

มลพิษทางน้ํา  มลพิษทางแสง  มลพิษทางความรอน  มลพิษทางความส่ันสะเทือนของเสียอันตราย   

หรือมีการใชสารเคมี  หรือวัตถุอันตรายจะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญ

หรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพของผูปฏิบัติงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียงหรือผูท่ีตองประสบกับเหตุนั้น   

ในกรณีที่มีเหตุอันควร  หลักเกณฑในการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญ  

หรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพของผูปฏิบัติงาน  และผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียงหรือผูท่ีตองประสบกับเหตุนั้น  

ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการประกาศกําหนดและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

หมวด  ๓ 

ใบอนุญาต 
 

 

ขอ  ๒๔  เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนบัแตวันที่ขอบญัญตัินีม้ีผลใชบงัคบั  หามมิใหผูใดดาํเนินกิจการ

ที่ตองมีการควบคุมภายในทองถิ่นในลักษณะที่เปนการคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น   

้หนา   ๒๗๘

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



ในการออกใบอนุญาต  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ

เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวโดยท่ัวไปในขอบัญญัตินี้ก็ได   

ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว 

ขอ  ๒๕  ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการที่ตองมีการควบคุมภายในทองถิ่นในลักษณะที่เปนการคา

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับแสดงเอกสารและหลักฐาน

ดังตอไปนี้   

  (๑)  บัตรประจําตัวประชาชน   

  (๒)  สําเนาเอกสารสิทธิของสถานประกอบกิจการ  (ที่ดิน/อาคาร/ยานพาหะ)   

  (๓)  หนังสือยินยอมรับกําจัดจากสถานประกอบกิจการกําจัดส่ิงปฏิกูล  (กรณีที่สงไป

กําจัดที่อื่น)   

  (๔)  หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  (กรณีท่ีกฎหมายกําหนด)   

  (๕)  หลักฐานการรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสีย  (กรณีท่ีกฎหมายกําหนด)   

  (๖)  ใบมอบอํานาจ  (กรณีท่ีมีการมอบอํานาจ)   

  (๗)  หลักฐานอื่นที่จําเปน   

ขอ  ๒๖  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น  

ตรวจสอบความถูกตองของคําขอและความครบถวนของเอกสารหลักฐานทันที  กรณีไมถูกตองครบถวน  

ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงตอผูย่ืนคําขอใหแกไขเพ่ิมเติมเพ่ือดําเนินการ  หากไมสามารถดําเนินการไดในขณะนั้น  

ใหจัดทําบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานย่ืนเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  

โดยใหเจาหนาที่และผูย่ืนคําขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย   

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน 

ตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้   

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้งครั้งละไมเกินสิบหาวัน 

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา

้หนา   ๒๗๙

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



ตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี  ท้ังนี้  หากเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณา 

ยังไมแลวเสร็จ  ใหแจงเปนหนังสือใหผูย่ืนคําขอทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุกเจ็ดวันจนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ  

พรอมสําเนาแจงสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทุกครั้ง 

ขอ  ๒๗  ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวัน  นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  เวนแตจะมีเหตุอันสมควรและไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นทราบแลว 

ขอ  ๒๘  บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  

และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของราชการสวนทองถิ่นเทานั้น   

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

ขอ  ๒๙  ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผย  และเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ  ๓๐  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้   

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย   

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถกูทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ  ๓๑  ในกรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรบัใบอนญุาตตามขอบัญญัตนิี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

้หนา   ๒๘๐

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



ขอ  ๓๒  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต   

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก   

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕   

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

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

หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ  ๓๓  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ  

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง  

แลวแตกรณี 

ขอ  ๓๔  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

 

หมวด  ๔ 

คาธรรมเนียม 

 

ขอ  ๓๕  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามบัญชีคาธรรมเนียม 

ท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  

หรือกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  สําหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  

ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม

ที่คางชําระ  เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป   

้หนา   ๒๘๑

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา  

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๓๖  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดของราชการสวนทองถิ่น 

 

หมวด  ๕ 

บทกําหนดโทษ 
 

 

ขอ  ๓๗  ผูใดฝาฝนคําส่ังของเจาพนักงานหรือไมปฏิบัตติามขอบัญญัตนิี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไว

ในบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒  มถินุายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

สมคิด  สุรนิทร 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลบางตาหงาย  

้หนา   ๒๘๒

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



 

 

 
บัญชคีาธรรมเนยีมการออกใบอนญุาต 

ทายขอบัญญตัิองคการบรหิารสวนตําบลบางตาหงาย 
เรื่อง ควบคุมกจิการทีเ่ปนอนัตรายตอสขุภาพ 

พ.ศ. 2563 
 

กลุม ประเภทกจิการ 
อัตราคาธรรมเนยีม 

(บาท) 
1. กิจการทีเ่กีย่วกับสตัวเลีย้ง  

 (1) การเพาะพันธุ การเลี้ยง และการอนุบาลสัตวทุกชนิด 
 (ก) การเพาะพันธุ การเลี้ยง และการอนุบาลมา โค กระบือ แพะ  

     แกะ สุนัข หรือกวาง 
(1) ตั้งแต 10 ตัว ถึง 20 ตัว 
(2) ตั้งแต 21 ตัว ถึง 50 ตัว 
(3) ตั้งแต 51 ตัว ถึง 100 ตัว 
(4) ตั้งแต 101 ตัวขึ้นไป 

  (ข) การเพาะพันธุ การเลี้ยง และการอนุบาลสุกร 
(1) ตั้งแต 10 ตัว ถึง 20 ตัว 
(2) ตั้งแต 21 ตัว ถึง 50 ตัว 
(3) ตั้งแต 51 ตัว ถึง 100 ตัว 
(4) ตั้งแต 101 ตัวขึ้นไป 

  (ค) การเพาะพันธุ การเลี้ยง และการอนุบาลหาน เปด ไก หรือสัตวปก 
(1) ตั้งแต 50 ตัว ถึง 100 ตัว 
(2) ตั้งแต 101 ตัว ถึง 500 ตัว 
(3) ตั้งแต 501 ตัว ถึง 5,000 ตัว 
(4) ตั้งแต 5,001 ตัวข้ึนไป 

  (ง) การเพาะพันธุ การเลี้ยง และการอนุบาลจระเข 
(1) ตั้งแต 1 ตัว ถึง 10 ตัว 
(2) ตั้งแต 11 ตัว 

  (จ) การเพาะพันธุ การเลี้ยง และการอนุบาลสัตวน้ําทุกประเภท 
(1) มีพ้ืนที่ไมเกิน 5 ไร 
(2) มีพ้ืนที่เกินกวา 5 ไร แตไมเกิน 10 ไร 
(3) มีพ้ืนที่เกินกวา 10 ไรขึ้นไป 

  (ฉ) การเพาะพันธุ การเลี้ยง และการอนุบาลสัตวเลื้อยคลานอ่ืน ๆ 
(1) ตั้งแต 1 ตัว ถึง 100 ตัว  
(2) ตั้งแต 101 ตัวขึ้นไป 

 
 
 

150 
250 
350 
450 

 
200 
300 
400 

1,000 
 

200 
300 
600 

1,000 
 

500 
1,000 

 
250 
500 

1,000 
 

500 
1,000 
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กลุม ประเภทกจิการ 
อัตราคาธรรมเนยีม 

(บาท) 
   (ช) การเพาะพันธุ การเลี้ยง และการอนุบาลแมลงทุกประเภท 

(1) มีพ้ืนที่ไมเกิน 5 ตารางเมตร 
(2) มีพ้ืนที่เกินกวา 5 ตารางเมตร แตไมเกิน 10 ตารางเมตร 
(3) มีพ้ืนที่เกินกวา 10 ตารางเมตรขึ้นไป 

  (ซ) การเพาะพันธุ การเลี้ยง และการอนุบาลสัตวบก สัตวปก สัตวน้ํา หรือ 
       สัตวเลื้อยคลานอ่ืน ๆ  นอกจากที่บัญญัติไวในเบ้ืองตน เพ่ือการคา 

 
100 
200 
300 

 
500 

 (2) การเพาะพันธุ การเลี้ยง และการอนุบาลสัตวเพ่ือรีดเอานม 
ก. ตั้งแต 10 ตัว ถึง 20 ตัว 
ข. ตั้งแต 21 ตัว ถึง 50 ตัว 
ค. ตั้งแต 51 ตัว ถึง 100 ตัว 
ง. ตั้งแต 101 ตัวขึ้นไป 

 
100 
300 
500 

1,000 
 (3) การประกอบกิจการการเพาะพันธุ การเลี้ยง และการอนุบาล รวบรวมสัตว 

  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพื่อ 
  ประโยชนของกิจการนั้น ทั้งนี้ ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการ 
  ในทางตรงหรือทางออม หรือไมก็ตาม 

 
 
 

2,000 
2. กิจการทีเ่กีย่วกับสตัวและผลติภณัฑ  

 (1) การฆา หรือชําแหละสตัว ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร เรขาย หรือขายในตลาด 
ก. โดยไมใชเครื่องจักร 
ข. โดยใชเครื่องจักร 

 
500 

1,000 
 (2) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว ขนสัตว 1,000 
 (3) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 1,000 
 (4) การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว 1,000 
 (5) การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก เขา  

 หนัง ขนสัตวหรือสวนอ่ืน ๆ  ของสัตวดวยการตม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ 
 ซึ่งมิใชเพ่ือเปนอาหาร 

 
 

1,000 
 (6) การผลิต โม ปน บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช  

 หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรอืสวนประกอบ 
 ของอาหารสัตว 

 
 

500 
 (7) การผลิต แปรรูป สะสม หรือลางครั่ง 500 

3. กิจการทีเ่กีย่วกับอาหาร เครื่องด่ืม น้าํดืม่ ยกเวนในสถานที่จาํหนายอาหาร  
การเรขาย การขายในตลาด และการผลติเพื่อการบรโิภคในครัวเรือน 

 

 (1) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ เตาเจี้ยว  
  ซีอ๊ิว น้ําจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ  

 
500 

 (2) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว ไดแก ปลารา  
  ปลาเจา กุงเจา ปลาสม ปลาจอม แหนม หม่ํา ไสกรอก กะป น้ําปลา  
  หอยดอง น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ที่คลายคลึงกัน 

 
 

1,000 
 (3) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง แชอิ่ม จากผัก ผลไม  

  หรือพืชอยางอ่ืน 
 

500 
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กลุม ประเภทกจิการ 
อัตราคาธรรมเนยีม 

(บาท) 
 (4) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก บด นึ่ง 

  ตม ตุน เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปง ยาง เผา หรือวิธีอ่ืนใด 
 

500 
 (5) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุลูกชิ้น 1,000 
 (6) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เสนหมี่ ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู  

  วุนเสน เก้ียมอ๋ี เนื้อสัตวเทียม หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ที่คลายคลึงกัน 
 

500 
 (7) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตต ีพาสตา หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ   

  ที่คลายคลึงกัน 
 

500 
 (8) การผลิต ขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ ขนมอบอ่ืน ๆ 500 
 (9) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ํานม หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว 500 
 (10) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑเนย 

    ผลิตภัณฑเนยเทียม และผลิตภัณฑเนยผสม 
 

500 
 (11) การผลิตไอศกรีม 500 
 (12) การคั่ว สะสม หรือแบงบรรจุกาแฟ 1,000 
 (13) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ใบชาแหง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ 1,000 
 (14) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร ไวน  

    น้ําสมสายชู ขาวหมาก น้ําตาลเมา 
 

2,000 
 (15) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัต ิ 1,000 

 (16) การผลิต สะสม แบงบรรจุ หรือขนสงน้ําแข็ง 1,000 

 
(17) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจากพืช ผัก 
    ผลไม เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง ขวดหรือภาชนะอื่นใด 

 
1,000 

 (18) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด 500 
 (19) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแตงอาหาร 500 
 (20) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําตาล น้ําเชื่อม 500 
 (21) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุแบะแซ 500 
 (22) การแกะ ตัดแตง ลางสัตวน้ําที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น 500 
 (23) การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 1,000 
 (24) การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 1,000 

4. กิจการทีเ่กีย่วกับยา เวชภณัฑ อปุกรณการแพทย เครื่องสาํอาง  
ผลิตภัณฑทาํความสะอาด 

 

 (1) การผลิต การโม การบด การผสม การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 
ก. เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน 2 แรงมา 
ข. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกวา 2 แรงมา ถึง 5 แรงมา 
ค. เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา 5 แรงมาขึ้นไป 

 
300 
500 

1,000 
 (2) การผลิต การบรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอางตาง ๆ 

ก. เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน 2 แรงมา 
ข. เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา 2 แรงมา ถึง 5 แรงมา 
ค. เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา 5 แรงมาขึ้นไป 

 
300 
500 

1,000 



 

 

 

-๔- 

กลุม ประเภทกจิการ 
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(บาท) 
 (3) การผลิตสําลี ผลิตภัณฑจากสําล ี

ก. เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน 2 แรงมา 
ข. เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา 2 แรงมา ถึง 5 แรงมา 
ค. เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินวา 5 แรงมาขึ้นไป 

 
300 
500 

1,000 
 (4) การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป 

ก. เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน 2 แรงมา 
ข. เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินวา 2 แรงมา ถึง 5 แรงมา 
ค. เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา 5 แรงมาขึ้นไป 

 
500 

1,000 
2,000 

 (5) การผลิตสบู ผงซักฟอก ผลติภัณฑชําระลางตาง ๆ 
ก. เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน 2 แรงมา 
ข. เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา 2 แรงมา ถึง 5 แรงม า 
ค. เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา 5 แรงมาขึ้นไป 

 
500 

1,000 
2,000 

5. กิจการทีเ่กีย่วกับการเกษตร  
 (1) การอัด การสกัดเอาน้ํามันพืช 

ก. เครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน 15 แรงมา 
ข. เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา 15 แรงมา ถึง 30 แรงมา 
ค. เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินวา 30 แรงมาขึ้นไป 

 
500 

2,000 
4,000 

 (2) การลาง การอบ การรม การสะสมยางดิบ 
ก. การลาง การอบ และการรม 
ข. การสะสมยางดิบ 

(1) ต่ํากวา 2,000 กิโลกรัมตอวัน 
(2) ตั้งแต 2,001 กิโลกรัม ถึง 10,000 กิโลกรัมตอวัน 
(3) ตั้งแต 10,001 กิโลกรัมตอวันขึ้นไป 

 
5,000 

 
500 

1,000 
2,000 

 (3) การผลิตแปงมันสําปะหลัง แปงสาคูหรือแปงอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
      ดวยเครื่องจักร 

ก. เครื่องจักรท่ีมีกําลังไมเกิน 10 แรงมา 
ข. เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา 10 แรงมา ถึง 20 แรงมา 
ค. เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา 20 แรงมาขึ้นไป 

 
 

1,000 
2,000 
3,000 

 (4) การสีขาวดวยเครื่องจักร 
ก. เครื่องจักรท่ีมีกําลังไมเกิน 10 แรงมา 
ข. เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา 10 แรงมา 

 
500 

1,000 
 (5) การผลิตยาสูบ ผลิตโดยใชเครื่องจักร 1,000 
 (6) การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดขาวดวยเครื่องจักร 500 
 (7) การผลิต การสะสมปุย (ยกเวนการผลิตเพื่อใชในครัวเรือน และกลุมอาชีพตาง ๆ 

ก. การผลิต 
(1) ผลิตโดยใชเครื่องจักรตั้งแต 5 แรงมา ถึง 10 แรงมา 
(2) ผลิตโดยใชเครื่องจักรตั้งแต 10 แรงมาขึ้นไป 

ข. การสะสมปุย 

 
 

500 
1,000 
500 
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(บาท) 
 (8) การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร 500 
 (9) การตาก การสะสม หรือการขนถายมันสําปะหลัง ขาวเปลือก ออย ขาวโพด 

  (ยกเวนพ้ืนที่ตากไมเกิน 1 ไร) 
500 

6. กิจการทีเ่กีย่วกับโลหะหรือแร  
 (1) การผลิตโลหะเปนภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ หรือเครื่องใชตาง ๆ  

ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร 
ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน 2 แรงมา 
ค. ผลิตโดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา 2 แรงมา ถึง 5 แรงมา 
ง. ผลิตโดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา 5 แรงมาขึ้นไป 

 
100 
300 
500 

1,000 
 (2) การหลอม การหลอ การถลุง แรหรือหลอโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการใน (1) 2,000 
 (3) การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด การอัดโลหะ 

      ดวยเครื่องจักร หรือกาซ หรือไฟฟา ยกเวนกิจการใน (1) 
ก. ประเภทครวัเรือน 
ข. ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 

 
 

500 
2,000 

 
(4) การเคลือบ การชุบโลหะดวยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอ่ืนใด 
       ยกเวนกิจการใน (1) 

 
2,000 

 

(5) การขัด การลางโลหะดวยเครื่องจักร สารเคมีหรือวิธีอ่ืนใด ยกเวนกิจการใน (1) 
ก. ผลิตโดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน 2 แรงมา 
ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา 2 แรงมา ถึง 5 แรงมา 
ค. ผลิตโดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา 5 แรงมาขึ้นไป 

 
500 

1,000 
2,000 

 (6) การทําเหมืองแร การสะสม การแยก การคัดเลือก หรือการลางแร 2,000 
7. กิจการทีเ่กีย่วกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล  

 (1) การตอ การประกอบ การเคาะ ปะผุ การพนสี การพนสารกันสนิมยานยนต 500 
 (2) การผลิตยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล 2,000 
 (3) การตั้งศูนยถวงลอ การซอม การปรับแตงระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ 

      ที่เปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
 

500 
 (4) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไวบริการ 

      หรือจําหนาย และในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต 
      เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย 

 
 

500 
 (5) การลาง การอัดฉีดยานยนต 300 
 (6) การผลิต การซอม การอัดแบตเตอรี ่

ก. การผลิต 
ข. การซอม การอัดแบตเตอรี ่

 
2,000 
500 

 (7) การปะ การเชื่อมยาง 
ก. รถยนต 
ข. รถจักรยานยนต รถจักรยาน รถที่มีลอตั้งแต 3 ลอลงมา 

 
500 
100 



 

 

 

-๖- 

กลุม ประเภทกจิการ 
อัตราคาธรรมเนยีม 

(บาท) 
 (8) การอัดผาเบรก ผาคลัตช 500 
 (9)  การสะสม การซอมเครื่องกล เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบ 

      ของยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกลเกา 
 

1,000 
8. กิจการทีเ่กีย่วกับไม  

 (1) การผลิตไมขีดไฟ 1,000 
 (2) การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดรอง การทําคิ้ว  

      หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร 
ก. ผลิตโดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน 5 แรงมา 
ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา 5 แรงมา ถึง 10 แรงมา 
ค. ผลิตโดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา 10 แรงมาขึ้นไป 

 
 

500 
1,000 
3,000 

 (3) การประดิษฐไม หวาย เปนสิ่งของดวยเครื่องจักร หรือการพน  
      การทาสารเคลือบเงาสี หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 

 
300 

 (4) การอบไม 1,000 
 (5) การผลิตธูปดวยเครื่องจักร 2,000 
 (6) การประดิษฐสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียนดวยกระดาษ 

ก. สถานที่ผลิตท่ีมีเครื่องจักรรวมกันแลวไมเกิน 2 แรงมา 
ข. สถานที่ผลิตท่ีมีเครื่องจักรรวมกันแลวเกินกวา 2 แรงมา ถึง 5 แรงมา 
ค. สถานที่ผลิตท่ีมีเครื่องจักรรวมกันแลวเกินกวา 5 แรงมาขึ้นไป 

 
500 

1,000 
2,000 

 (7) การผลิตกระดาษตาง ๆ  5,000 
 (8) การเผาถาน หรือการสะสมถาน 200 

9. กิจการทีเ่กีย่วกับการบรกิาร  
 (1) การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล 

       ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
      ตามกฎหมายวาดวยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

 
 

2,000 
 (2) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด 2,000 
 (3) การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล   

       ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
      ตามกฎหมายวาดวยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

 
 

1,000 

 
(4) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแตเปนการ 
       ใหบริการที่ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล หรือในสถาน 
       ประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมายวาดวยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

 
 

1,000 

 

(5) การประกอบกิจการโรงแรม หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
ก. มีหองพักไมเกิน 20 หอง 
ข. มีหองตั้งแต 21 หอง ถึง 50 หอง 

      ค. มีหองพักตั้งแต 51 หองขึ้นไป 

 
200 
500 

1,000 



 

 

 

-๗- 

กลุม ประเภทกจิการ 
อัตราคาธรรมเนยีม 

(บาท) 
 (6) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หองแบงเชา หรือ 

      กิจการอื่นใดทํานองเดียวกัน 
ก. มีหองพักไมเกิน 10 หอง 
ข. มีหองพักตั้งแต 11 หอง แตไมเกิน 30 หอง 
ค. มีหองพักตั้งแต 31 หอง แตไมเกิน 50 หอง 
ง. มีหองพักตั้งแต 51 หองขึ้นไป 

 
 

100 
200 
500 

1,000 
 (7) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 500 
 (8) การจัดใหมีมหรสพ การแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองแง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ 

      หรือตูเพลง หรือการแสดงอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
 

1,000 
 (9) การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน เวนแต 

      เปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน (1) 
 

500 
 (10)  การประกอบกิจการการเลนสเกต หรือโรลเลอรเบลด หรือการเลนอ่ืน ๆ  

       ในทํานองเดียวกัน 
 

500 
 (11)  การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแตงผม เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ 

       ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือในสถานประกอบการ 
       เพ่ือสุขภาพตามกฎหมายวาดวยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

 
 

500 
 (12)  การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย 1,000 
 (13)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก 1,000 
 (14)  การประกอบกิจการสวนสนุก โบวลิ่ง หรือตูเกม 1,000 
 (15)  การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 1,500 
 (16)  การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟ 2,000 
 (17)  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข 

       วิทยาศาสตรหรือสิ่งแวดลอม 
 

1,000 
 (18)  การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย 1,500 
 (19)  การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บานของผูรับบริการ 1,000 
 (20)  การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ 1,000 
 (21)  การประกอบกิจการใหบริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตวชั่วคราว 1,000 
10. กิจการทีเ่กีย่วกับสิง่ทอ  

 (1) การปนดาย การกรอดาย การทอผาดวยเครื่องจักร หรือการทอดวยก่ีกระตุก 
      ตั้งแต 5 กี่ขึ้นไป (ยกเวนกลุมวิสาหกิจชุมชน หรือกลุมอาชีพ) 

ก. ตั้งแต 5 กี่ ถึง 10 กี่ 
ข. ตั้งแต 11 ก่ีขึ้นไป 

 
 

500 
1,000 

 (2) การสะสมปอ ปาน ฝาย หรือนุน 500 
 (3) การปนฝาย หรือนุน ดวยเครื่องจักร 500 
 (4) การทอเสื่อ ทอกระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร 1,000 
 (5) การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต 5 เครื่องข้ึนไป 1,000 



 

 

 

-๘- 

กลุม ประเภทกจิการ 
อัตราคา 

ธรรมเนยีม 
 (6) การพิมพผา หรือการพิมพบนสิ่งทออ่ืน ๆ 500 

 
(7) การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

ก. เครื่องจักรที่มีกําลังไมเกิน 3 แรงมา 
ข. เครื่องจักรที่มีกําลังเกิน 3 แรงมาขึ้นไป 

 
500 

1,000 
 (8) การยอม การกัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืน ๆ 200 

11. กิจการทีเ่กีย่วกับหนิ ดนิ ทราย ซีเมนต หรอืวัตถทุี่คลายคลงึ  
 (1) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดนิเผา 

ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร 
ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร 

 
500 

1,000 
 (2) การระเบิด การโม การปนหินดวยเครื่องจักร 2,000 
 (3) การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง 1,000 
 (4) การสะสม การผสมซีเมนต หิน ดิน ทราย หรือวัตถุที่คล ายคลึงกัน 

ก. การสะสม ซีเมนต หิน ทราย หรือวัตถุที่คลายคลึงกัน 
ข. การผสมซีเมนต หิน ทราย หรือวัตถุที่คลายคลึงกัน 

 
1,000 
2,000 

 (5) การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจก หรือวัตถุที่คลายคลึงกัน 
ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร 
ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร 

 
500 

1,000 
 (6) การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตาง ๆ 1,000 
 (7) การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน 500 
 (8) การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม เชน 

      ผาเบรก ผาคลัตช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝาเพดาน ทอน้ํา เปนตน 
 

1,000 
 (9) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 1,000 
 (10)  การผลิตกระดาษทราย 500 
 (11)  การผลิตใยแกว หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 500 
 (12)  การลาง การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก แกว หิน หรือวัตถุอ่ืนใด 

       ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน 6 (5) 
 

500 
12. กิจการทีเ่กีย่วกับปโตรเลยีม ปโตรเคม ีถานหิน ถานโคก และสารเคมตีาง ๆ  

 (1)  การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกรด ดาง สารออกซิไดซ  
    หรือสารตัวทําละลาย 

 
7,000 

 (2)  การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกาซ 
ก. การผลิต การบรรจุกาซ 
ข. การสะสม การขนสงกาซ 

 
2,000 
1,000 

 (3) การผลิต การกลั่น การสะสม การขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ 
ก. การผลิต การกลั่น น้ํามันปโตเลียมหรือผลิตภัณฑปโตเลียมตาง ๆ 
ข. การสะสม การขนสง 

(1) ปริมาณจํานวนไมเกิน 200 ลิตร 
(2) ปริมาณจํานวนเกินกวา 200 ลิตรขึ้นไป 

 
10,000 

 
100 

2,000 
 



 

 

 

-๙- 

กลุม ประเภทกจิการ 
อัตราคา 

ธรรมเนยีม 
 (4) การผลิต การสะสม การขนสงถานหิน ถานโคก 10,000 
 (5) การพนสี ยกเวนกิจการใน 7 (1) 1,000 
 (6) การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด  

      เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
ก. ใชเครื่องจักรไมเกิน 2 แรงมา 
ข. ใชเครื่องจักรเกินกวา 2 แรงมาขึ้นไป 

 
 

2,000 
5,000 

 (7) การโม การบดชัน 
ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร 
ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร 

 
200 
500 

 (8) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมส ี 1,000 
 (9) การผลิต การลางฟลมรูปถาย หรือฟลมภาพยนตร 

ก. การผลิต 
ข. การลาง 

 
1,000 
500 

 (10)  การเคลือบ การชุบ วัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท  
       หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 
500 

 (11)  การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง 4,000 
 (12)  การผลิต การบรรจุสารเคมีดังเพลิง 10,000 
 (13)  การผลิตน้ําแข็งแหง 

ก. ใชเครื่องทําความเย็นไมเกิน 2 เครื่อง 
ข. ใชเครื่องทําความเย็นตั้งแต 3 เครื่อง ถึง 5 เครื่อง 
ค. ใชเครื่องทําความเย็นตั้งแต 5 เครื่องข้ึนไป 

 
500 

1,000 
1,500 

 (14)  การผลิต การสะสม การขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ 
       ในการผลิตดอกไมเพลิง 

 
2,000 

 (15)  การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา 5,000 
 (16)  การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

ก. การผลิต การบรรจ ุ
ข. การสะสม 
ค. การขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

 
5,000 
1,000 
1,000 

 (17)  การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว 
ก. โดยไมใชเครื่องจักร 
ข. โดยใชเครื่องจัก 

 
500 

1,000 
13. กิจการอืน่ ๆ  

 (1) การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 1,000 
 (2) การผลิต การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

อุปกรณไฟฟา 
ก. การผลิต 
ข. การซอม 

 
 

5,000 
700 



 

 

 

-๑๐- 

กลุม ประเภทกจิการ 
อัตราคา 

ธรรมเนยีม 
 (3) การผลิตเทียน เทียนไข หรือวัตถุที่คลายคลึง 500 

(4) การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือถายเอกสาร 300 
(5) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช 1,000 
(6) การประกอบกิจการโกดังสินคา 1,000 
(7) การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว 500 
(8) การพิมพสีลงบนวัตถุที่มิใชสิ่งทอ 500 
(9) การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา 1,000 
(10) การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร 1,000 
(11) การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง หรือสัตวพาหะนําโรค 1,000 
(12) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑจากยาง 1,000 
(13) การผลิต สะสม หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล 2,000 

 
 



 

 

 

 
 

 

แบบคําขอรบัใบอนญุาต/ตออายใุบอนญุาต 
ประกอบกิจการ ................................................................................. 

 เขียนที่ ........................................................................ 

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

1. ขาพเจา.......................................................................... อายุ............... ป สัญชาติ .................... 
โดย ................................................................................................................................... ผูมีอํานาจลงนามแทน
นิติบุคคลปรากฏตาม............................................................................................................................................. 
ที่อยูเลขที่ .............................หมูที่ .................... ตรอก/ซอย .............................. ถนน ................................. 
แขวง/ตําบล .................................เขต/อําเภอ ..........................................จังหวัด .........................................
หมายเลขโทรศพัท .................................................... ผูขออนุญาต 

2. พรอมคําขอนี ้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลว  ดังนี ้

บัตรประจําตัวประชาชน 

สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวของ ไดแก ...................................................................... 

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

หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (กรณทีี่กฎหมายกําหนด) 

หลักฐานการรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสีย (กรณทีี่กฎหมายกําหนด) 

ใบมอบอํานาจ (ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ) 

สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล (กรณีที่เปนนิติบุคคล) 

หลักฐานที่แสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรณีที่เปนนิติบุคคล) 

เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามขอบัญญัติทองถ่ิน คือ 

(1) ............................................................................................ 
(2) ............................................................................................ 
(3) ............................................................................................ 
(4) ............................................................................................ 

 ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

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

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

 

 

 

คําขอเลขที่ .............../................... 
(เจาหนาที่กรอก) 



 

 

 

สวนของเจาหนาที ่
ใบรบัคําขอรบัใบอนญุาต/ตออายใุบอนญุาต 

 

เลขที่ ........................................ ไดรับเรื่องเมื่อวันที ่.............. เดือน ................................... พ.ศ. ................. 

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 

 ไมครบ  คือ 

(1) ........................................................................ 

(2) ........................................................................ 

(3) ........................................................................ 

 

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

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

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

 

 

สวนของผูขอรบัใบอนุญาต/ตออายใุบอนุญาต 
ใบรบัคําขอรบัใบอนญุาต/ตออายใุบอนญุาต 

 

เลขที่ ........................................ ไดรับเรื่องเมื่อวันที่ .............. เดือน ................................... พ.ศ. ................. 

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 

 ไมครบ  คือ 

(1) ........................................................................ 

(2) ........................................................................ 

(3) ........................................................................ 

ดังนั้น กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ยังไมครบทั้งหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน .................. วันนับตั้งแต
วันนี้เปนตนไป 

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

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

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



 

 

 

 

 

 

 

ที่ ............................                       สํานักงาน ................................................... 

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

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

เรื่อง คําแนะนําใหแกไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ 

เรียน ......................................................................................... 

อางถึง ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต เลขที่ ............ ลงวันที่....... เดือน..................... พ.ศ. .......... 

ตามที่ทานไดยื่นคําขอรับใบอนุญาต/ตออายใุบอนุญาตประกอบกิจการ....................................... 
และราชการสวนทองถิ่นไดออกใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาตไวตามที่อางถึง นั้น เนื่องจาก 
เจาพนักงานไดตรวจสอบดานสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ ระบบกําจัดหรือบําบัดของเสีย 
และอื่น ๆ ของสถานที่ประกอบกิจการของทานแลวพบวายังไมถูกตอง ครบถวน ตามที่กําหนดไวในขอบัญญัติ
ทองถ่ิน  ดังนี ้

1. ................................................................................................................................... 

2. ................................................................................................................................... 

3. ................................................................................................................................... 

4. ................................................................................................................................... 

ฉะนั้น จึงขอใหทานแกไขใหถูกตองและสมบูรณเพื่อเจาพนักงานทองถิ่นจะไดดําเนินการ
พิจารณาอนุญาตตอไป 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

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

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

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

                                                                เจาพนักงานทองถ่ิน 

 

…………………………………………… 

…………………………………………… 



 

 

 

 

บนัทึกขอความ 

สวนราชการ ...................................................................... โทร .................................................................... 

ที่ ......................................................  วันที่ ................ เดือน ............................. พ.ศ. ........... 

 

เรื่อง    รายงานผลการตรวจสภาพของสถานท่ีประกอบกิจการเพ่ือประกอบการพิจารณาการอนุญาต 

เรียน    เจาพนักงานทองถ่ิน 

ตามที่ราชการสวนทองถิ่นไดรับคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ.............................................
และไดออกใบรับคําขออนุญาต เลขที่ ................. ลงวันท่ี ............. เดือน ............................ พ.ศ. ............... นั้น 

จากการตรวจสภาพดานสุขลักษณะของสถานที่ เครื่องมือหรืออุปกรณ ระบบกําจัดหรือบําบัด
ของเสียและอื่น ๆ ของสถานที่ประกอบกิจการดังกลาวแลวพบวา 

ครบถวนถูกตองตามที่กําหนดไวในขอบัญญัติทองถ่ิน 

ไมครบ  ดังนี้ 

1. ......................................................................... 

2. ......................................................................... 

3. ......................................................................... 

4. ......................................................................... 

ฉะนั้น จึงมีความเห็นวา      สมควรอนุญาต 

        สมควรอนุญาตโดยมีเงื่อนไข  ดังนี ้

1. .............................................................................................. 

2. .............................................................................................. 

3. .............................................................................................. 

4. .............................................................................................. 

      ไมสมควรอนุญาต 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

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

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

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

                                  เจาพนักงานสาธารณสุข/ผูซึ่งไดรับแตงตัง้จากเจาพนักงานทองถ่ิน 



 

 

 

 

 

 

 

ที่ ............................                    สํานักงาน ....................................................... 

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

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

เรื่อง    แจงขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ 

เรียน    ......................................................................................... 

อางถึง   ใบรับคําขอรับใบอนุญาต เลขที่ ............ ลงวันที่....... เดือน..................... พ.ศ. .......... 

สิ่งท่ีสงมาดวย 1. ..................................................................................................... 

  2. ..................................................................................................... 

ตามที่ทานไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ................................................ และราชการ
สวนทองถ่ินไดออกใบรับคําขอรับใบอนุญาตไวตามที่อางถึง นั้น  

เนื่องจากมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถ่ินไมสามารถออกใบอนุญาตหรือยังไมสามารถมีคําสั่ง
ไมอนุญาตได ภายในเวลา 30 วันนับแตวันที่ไดรับคําขอดังกลาว  ดังนี ้

1. ................................................................................................................................ 

2. ................................................................................................................................ 

3. ................................................................................................................................ 

ดังนั้น จึงขอแจงขยายเวลาการพิจารณาอนุญาตออกไปเปนเวลา 15 วันนับแตวันที่ 
................................ และตองขออภัย มา ณ โอกาสนี้ดวย 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

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

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

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

                                                                เจาพนักงานทองถ่ิน 

 

…………………………………………… 

…………………………………………… 



 

 

 

 

 

 

 

ที่ ............................                 สํานักงาน ........................................................... 

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

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

เรื่อง    แจงการอนุญาตประกอบกิจการ………………………………………………………………………………………. 

เรียน    ......................................................................................... 

อางถึง   ใบรับคําขอรับใบอนุญาต เลขที่ ............ ลงวันที่....... เดือน..................... พ.ศ. .......... 

ตามที่ทานไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ.................................................................... 
และราชการสวนทองถิ่นไดออกใบรับคําขอรับอนุญาตไวตามที่อางถึง นั้น  

บัดนี้ เจาพนักงานทองถ่ินไดพิจารณาออกใบอนุญาตใหแกทานเรียบรอยแลว จึงขอใหทานมา
ติดตอขอรับใบอนุญาต ณ สํานักงาน ............................................................ พรอมชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาต
เปนเงิน .................................................. บาท (.........................................................................) ภายใน 15 วัน
นับแตวันไดรับหนังสือนี ้

ทั้งนี้ หากทานไมสามารถมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาดังกลาว กรุณาแจงใหเจาพนักงาน
ทองถ่ินทราบดวย 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

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

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

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

                                                                 เจาพนักงานทองถ่ิน 

 

 

 

…………………………………………… 

…………………………………………… 



 

 

 
 

 

 

 
ใบอนุญาต 

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

เลมที่ ................. เลขที่ ............../........................... 

(1) เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให ............................................................ สัญชาติ .....................  
อยูบานเลขที่ .............หมูที่ ......... ตําบล ......................... อําเภอ .......................... จังหวัด ......................... 
หมายเลขโทรศัพท ........................................ 

ชื่อสถานประกอบกิจการ ...................................................... ประเภท ............................................. 
ตั้งอยูเลขที่ ................ หมูที่ ......... ตําบล ......................... อําเภอ .......................... จังหวัด ......................... 
หมายเลขโทรศัพท ........................................ 

อัตราคาธรรมเนียมปละ .............................. บาท (....................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน
เลมที่ ............................... เลขที่ ................................. ลงวันที่ ......................................... 

(2) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติใหถูกตอง ครบถวน ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน
ขอบัญญัติทองถ่ิน 

(3) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ
โดยมอิาจแกไขได เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 

(4) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ 

(4.1) .................................................................................................................... 

(4.2) .................................................................................................................... 

(5) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเมื่อวันที่ ................ เดือน ......................................... พ.ศ. ............... 

(6) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่ ................ เดือน ......................................... พ.ศ. ............... 

 

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

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

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

                                                             เจาพนักงานทองถ่ิน 

 

คาํเตอืน (1) ผูรับใบอนญุาตตองแสดงใบอนุญาตนีไ้วโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลา 
     ที่ประกอบกิจการ หากฝาฝนตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันหารอยบาท 

(2) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ 
     พรอมเสียคาธรรมเนียมใบอนญุาต 



 

 

 

 

รายการตออายุใบอนญุาตและเสยีคาธรรมเนยีม 
 

วนั/เดือน/ป 
ที่ออกใบอนญุาต 

วนั/เดือน/ป 
ทีส่ิ้นอายใุบอนญุาต 

ใบเสร็จรบัเงิน (ลงชื่อ) 
เจาพนักงานทองถิน่ เลมที ่ เลขที ่ วนั/เดือน/ป 

      
      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



 

 

 

 
 
 
 
 
ที่ ............................              สํานักงาน ................................................... 

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

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

เรื่อง    คําสั่งไมอนุญาต/ไมตออายุใบอนุญาตใหประกอบกิจการ 

เรียน    ......................................................................................... 

อางถึง   (1) ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต เลขที่ .......... ลงวันที่....... เดือน................. พ.ศ. .......... 

(2) หนังสือแจงคําแนะนําใหแกไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการ ที่ ................ ลว ............... 

ตามที่ทานไดยื่นคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ................................... 
และเจาพนักงานไดมีหนังสือแจงคําแนะนําใหทานแกไขปรับปรุงสภาพของสถานที่ประกอบกิจการใหถูกตอง 
ครบถวน ตามที่กําหนดไวในขอบัญญัติทองถิ่นภายในเวลาที่กําหนด ตามที่อางถึง นั้น 

จากการตรวจสอบปรากฏวาทานไมสามารถแกไขปรับปรุงสภาพของสถานประกอบกิจการ 
ใหถูกตอง ครบถวน ตามที่กําหนดไวในขอบัญญัติทองถ่ิน  ดังนี ้

1. ......................................................................................................................................  

2. ......................................................................................................................................  

3. ......................................................................................................................................  

ดังนั้น อาศัยอํานาจตามมาตรา 56 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
เจาพนักงานทองถิ่นจึงมีคําสั่งไมออกใบอนุญาต/ไมตออายุใบอนุญาตใหทานประกอบกิจการตามที่ไดยื่นคําขอไว 

อนึ่ง หากทานไมพอใจคําสั่งนี้ ทานมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณได ภายใน
สามสิบวันนับแตวันทราบคําสั่งนี ้

ทั้งนี้ การอุทธรณไมเปนเหตุทุเลาการบังคับคําสั่ง เวนแตคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ 
จะเห็นสมควรใหมีการทุเลาการบังคบัตามคําสั่งนั้นไวชั่วคราว 

ขอแสดงความนับถือ 

 

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

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

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

                                                             เจาพนักงานทองถ่ิน 

…………………………………………… 

…………………………………………… 



 

 

 

 

 

 

แบบคําขอรบัใบแทนใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ.................................................................. 

 

 เขียนที่ ................................................................................ 

 ลงวันที่............ เดือน................................. พ.ศ. .............. 

1. ขาพเจา............................................................... อายุ ...................... ป สัญชาติ ....................... 
โดย.......................................................................................................................... ผูอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม ............................................................................................................................................................ 
ที่อยูเลขที่ ...................... หมูที่ ............. ตรอก/ซอย ................................. ถนน .......................................... 
แขวง/ตําบล ....................................... เขต/อําเภอ ....................................... จังหวัด .................................. 
หมายเลขโทรศัพท .............................................................. ผูขอใบแทนใบอนุญาต 

2. พรอมคาํขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลว  ดังนี ้

2.1 กรณีใบอนุญาตสูญหาย 

บัตรประจําตัวประชาชน 

สําเนาบันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองถ่ินที่ที่ใบอนุญาตสูญหาย 

2.2 กรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ 

บัตรประจําตัวประชาชน 

ใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู 

 ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

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

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

 



 

 

 

 

สวนของเจาหนาที ่
ใบรบัคําขอรบัใบแทนใบอนุญาต 

 

เลขที่ ........................................ ไดรับเรื่องเมื่อวันที่ .............. เดือน ................................... พ.ศ. ................. 

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 

 ไมครบ  คือ 

(1) ........................................................................ 

(2) ........................................................................ 

 

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

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

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

 

 

สวนของผูขอรบัใบแทนใบอนญุาต 
ใบรบัคําขอรบัใบแทนใบอนุญาต 

 

เลขที่ ........................................ ไดรับเรื่องเมื่อวันที่ .............. เดือน ................................... พ.ศ. ................. 

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 

 ไมครบ  คือ 

(1) ........................................................................ 

(2) ........................................................................ 

ดังนั้น กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ยังไมครบทั้งหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถิ่นภายใน .......... วันนับตั้งแตวันนี้
เปนตนไป 

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

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

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



 

 

 

 

 

 

 
ใบแทนใบอนญุาต 

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

 

เลมที่ ................. เลขที่ ............../........................... 

(1) เจาพนักงานทองถิ่นออกใบแทนใบอนุญาตให ................................................. สัญชาติ .................. 
อยูบานเลขที่ .............หมูที่ ......... ตําบล ......................... อําเภอ ............................ จังหวัด ........................ 
หมายเลขโทรศัพท ........................................ 

ชื่อสถานประกอบกิจการ .................................................................. ประเภท ............................................. 
ตั้งอยูเลขที่ ................ หมูที่ ......... ตําบล ......................... อําเภอ .......................... จังหวัด ......................... 
หมายเลขโทรศัพท ........................................ 

แทนใบอนุญาตฉบับเดิมที่สูญหาย หรือถูกทําลาย/ชํารุดในสาระที่สําคัญ เลมที่ ........... เลขที่........../..............  
ซึ่งออกใหเม่ือวันที่......... เดือน............ พ.ศ. ............ และจะสิน้อายุในวันที่....... เดือน ............. พ.ศ. .......... 

(2) ผูรับใบแทนใบอนุญาตตองปฏิบัติใหถูกตอง ครบถวน ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด
ในขอบัญญัติทองถ่ิน 

(3) ใบแทนใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเมื่อวันที่ ............. เดือน................................... พ.ศ. .............. 

(4) ใบแทนใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่ ......... เดือน ............................ พ.ศ. ............... 

 

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

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

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

                                                             เจาพนักงานทองถ่ิน 

 

 

คาํเตอืน (1) ผูรับใบแทนใบอนุญาตตองแสดงใบแทนใบอนุญาตนีไ้วโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่ประกอบกิจการ 
 ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกินสองพันหารอยบาท 

(2) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนวันที่ใบแทนใบอนุญาตฉบับนีส้ิ้นอาย ุ
     พรอมเสียคาธรรมเนียมใบอนญุาต 



 

 

 

 

รายการตออายุใบอนญุาตและเสยีคาธรรมเนยีม 
 

วนั/เดือน/ป 
ที่ออกใบอนญุาต 

วนั/เดือน/ป 
ทีส่ิ้นอายใุบอนญุาต 

ใบเสร็จรบัเงิน (ลงชื่อ) 
เจาพนักงานทองถิน่ เลมที ่ เลขที ่ วนั/เดอืน/ป 

      
      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 


