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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางพึ่ง
เรื่อง ควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยที่เปนการสมควรใหมีขอบัญญัติวาดวยควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แหง พระราชบัญ ญัติ สภาตําบลและองคก ารบริห าร
สวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไขเพิ่มเติมประกอบมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘
มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลบางพึ่ ง โดยความเห็ น ชอบของสภาองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลบางพึ่ ง
และนายอําเภอบานหมี่ จึงตราขอบัญญัติไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัตอิ งคการบริหารสวนตําบลบางพึ่ง เรื่อง ควบคุมกิจการ
ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐”
ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางพึ่งตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในขอบัญญัตินี้
“สถานประกอบกิจการ” หมายความวา สถานที่ที่ใชในการประกอบกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“ผู ดํ า เนิ น กิ จ การ” หมายความว า ผู เ ป น เจ า ของ หรื อ บุ ค คลที่ เ รี ย กชื่ อ อย า งอื่ น
ซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น
“ผูปฏิบัติงาน” หมายความวา ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ
“มลพิษทางเสียง” หมายความวา สภาวะของเสียงอัน เกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษทางอากาศ” หมายความวา สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษทางน้ํา” หมายความวา สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดการจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
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“มลพิษทางแสง” หมายความวา สภาวะของแสงอัน เกิด จากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษทางความรอน” หมายความวา สภาวะของความรอนอันเกิดจากการประกอบ
กิ จ การ ของสถานประกอบกิ จ การที่ ทํ า ให มี ผ ลกระทบหรื อ อาจมี ผ ลกระทบต อ สุ ข ภาพอนามั ย
ของสาธารณชน
“มลพิษความสั่นสะเทือน” หมายความวา สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจาก
การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย
ของสาธารณชน
“ของเสียอันตราย” หมายความวา มูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ําเสีย อากาศเสีย มีสาร
หรื อ สิ่ ง อื่ น ใด ที่ ป นเป อนสารพิ ษ อั น เกิ ด จากการประกอบกิ จ การของสถานประกอบกิ จ การที่ ทํ า ให
มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“วัตถุอันตราย” หมายความวา วัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย
“ราชการสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนตําบลบางพึ่ง
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลบางพึ่ง
“เจ า พนั ก งานสาธารณสุ ข ” หมายความว า เจ า พนั ก งานซึ่ ง ได รั บ การแต ง ตั้ ง
จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๔ ใหน ายกองคการบริห ารสวนตําบลบางพึ่งเปน ผูรักษาการใหเปน ไปตามขอบัญ ญัตินี้
และใหมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๕ ใหกิจการประเภทตาง ๆ ดังตอไปนี้ เปนกิจการที่ตองมีการควบคุมในทองถิ่น
๑. กิจการที่เกี่ยวกับสัตวเลี้ยง
(๑) การเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาลสัตวทุกชนิด
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(๒) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน
เพื่อใหประชาชนเขาชมหรือเพื่อประโยชนของกิจการนั้น ทั้งนี้ ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการ
ในทางตรง หรือทางออม หรือไมก็ตาม
๒. กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ
(๑) การฆา หรือชําแหละสัตว ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร เรขาย หรือขาย
ในตลาด
(๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว ขนสัตว
(๓) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นสวนที่ยังมิไดแปรรูป
(๔) การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว
(๕) การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก
เขา หนัง ขนสัตว หรือสวนอื่น ๆ ของสัตวดวยการตม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ ซึ่งมิใชเพื่อเปนอาหาร
(๖) การผลิต โม ปน บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช
หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพื่อเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว
(๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรือลางครั่ง
๓. กิ จ การที่ เ กี่ ย วกั บ อาหาร เครื่ อ งดื่ ม น้ํ า ดื่ ม ยกเว น ในสถานที่ จํ า หน า ยอาหาร
การเรขาย การขายในตลาดและการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ เตาเจี้ยว
ซีอิ๊ว น้ําจิ้มหรือซอสปรุง
(๒) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว ไดแก ปลารา
ปลาเจา ปลาสม ปลาจอม แหนม หม่ํา ไสกรอก กะป น้ําปลา หอยดอง น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา
หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน
(๓) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง แชอิ่ม จากผัก ผลไม
หรือพืชอยางอื่น
(๔) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก บด นึ่ง
ตม ตุม เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปง ยาง เผา หรือวิธีอื่นใด
(๕) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุลูกชิ้น
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(๖) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เสนหมี่ ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู
วุนเสน เกี้ยมอี๋ เนื้อสัตวเทียม หรือผลิตภัณฑอื่นๆ ที่คลายคลึงกัน
(๗) การผลิ ต บะหมี่ มั ก กะโรนี สปาเกตตี พาสต า หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ อื่ น ๆ
ที่คลายคลึงกัน
(๘) การผลิต ขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ ขนมอบอื่น ๆ
(๙) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ํานม หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว
(๑๐) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิต ภัณฑเนย
ผลิตภัณฑเนยเทียม และผลิตภัณฑเนยผสม
(๑๑) การผลิตไอศกรีม
(๑๒) การคั่ว สะสม หรือแบงบรรจุกาแฟ
(๑๓) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ใบชาแหง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ
(๑๔) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร น้ําสมสายชู
ขาวหมาก น้ําตาลเมา
(๑๕) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ
(๑๖) การผลิต สะสม แบงบรรจุ หรือขนสงน้ําแข็ง
(๑๗) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจากพืช ผัก
ผลไมเครื่องดื่มชนิดตาง 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 ลางสัตวน้ํา ที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น
(๒๓) การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร
(๒๔) การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร
๔. กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑทําความสะอาด
(๑) การผลิต โม บด ผสม หรือบรรจุยา
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(๒) การผลิต บรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอาง รวมทั้งสบู
ที่ใชกับรางกาย
(๓) การผลิต บรรจุสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี
(๔) การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป
(๕) การผลิตผงซักฟอก สบู น้ํายาทําความสะอาด หรือผลิตภัณฑทําความสะอาดตาง ๆ
๕. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(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) การผลิต ภาชนะ เครื่อ งประดับ เครื่องมือ อุป กรณ หรื อเครื่องใชต าง ๆ
ดวยโลหะหรือแร
(๒) การถลุงแร การหลอม หรือหลอโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการที่ไดรับอนุญาต
ใน ๖ (๑)
(๓) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัด โลหะดว ยเครื่องจักร
หรือกาซ หรือไฟฟา ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๖ (๑)
(๔) การเคลือบ ชุบโลหะดวยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอื่นใด
ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๖ (๑)
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(๕) การขัด ลางโลหะดวยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาต
ใน ๖ (๑)
(๖) การทําเหมืองแร สะสม แยก คัดเลือก หรือลางแร
๗. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๑) การตอ ประกอบ เคาะ ปะผุ พนสี หรือสารกันสนิมยานยนต
(๒) การผลิตยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๓) การซ อ ม การปรั บ แต ง เครื่ อ งยนต เครื่ อ งจั ก ร เครื่ อ งกล ระบบไฟฟ า
ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไวบริการ
หรือจําหนาย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
ดังกลาวดวย
(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 เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบ
ของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกลเกา
๘. กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ
(๑) การผลิตไมขีดไฟ
(๒) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดรอง ทําคิ้ว หรือตัดไมดวยเครื่องจักร
(๓) การผลิ ต พ น ทาสารเคลื อ บเงา หรื อ สี แต ง สํ า เร็ จ สิ่ ง ของเครื่ อ งใช
หรือผลิตภัณฑจากไม หวาย ซานออย
(๔) การอบไม
(๕) การผลิต สะสม แบงบรรจุธูป
(๖) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ
(๗) การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ
(๘) การเผาถาน หรือสะสมถาน
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๙. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(๑) การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด
(๓) การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาต
ใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๔) การประกอบกิ จ การสถานที่ อ าบน้ํ า อบไอน้ํ า อบสมุ น ไพร เว น แต เ ป น
การใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่ พักที่มิใชโ รงแรมที่จัด ไวเ พื่อใหบ ริการ
พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
(๖) การประกอบกิ จ การหอพั ก อาคารชุ ด ให เ ช า ห อ งเช า หรื อ ห อ งแบ ง เช า
หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
(๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
(๘) การจั ด ให มี ม หรสพ การแสดงดนตรี เต น รํ า รํ า วง รองเง็ ง ดิ ส โกเทก
คาราโอเกะ หรือตูเพลง หรือการแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๙) การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน เวนแต
เปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาต ๙ (๑)
(๑๐) การประกอบกิจ การการเล น สเกต หรือโรลเลอร เบลด หรื อการเล น อื่ น ๆ
ในทํานองเดียวกัน
(๑๑) การประกอบกิ จ การเสริ ม สวย หรื อ แต ง ผม เว น แต กิ จ การที่ อ ยู ใ นบั ง คั บ
ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพ
(๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย
(๑๓) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก
(๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบวลิ่ง หรือตูเกม
(๑๕) การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร
(๑๖) การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟ
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(๑๗) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข วิทยาศาสตร
หรือสิ่งแวดลอม
(๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย
(๑๙) การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บานของผูรับบริการ
(๒๐) การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ
(๒๑) การประกอบกิจการใหบริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตวชั่วคราว
๑๐. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(๑) การปนดาย กรอดาย ทอผาดวยเครื่องจักร หรือทอผาดวยที่กระตุก
(๒) การสะสมปอ ปาน ฝาย นุน หรือใยสังเคราะห
(๓) การปนฝาย นุน ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร
(๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร
(๕) การเย็บ ปกผา หรือสิ่งทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร
(๖) การพิมพผา และสิ่งทออื่น ๆ
(๗) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร
(๘) การยอม ฟอก กัดสีผาหรือสิ่งทออื่น ๆ
๑๑. กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา
(๒) การระเบิด โม บด หรือยอยหินดวยเครื่องจักร
(๓) การผลิตสิ่งของ เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ดวยซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๔) การสะสม ผสมซีเมนต หิน ดิน ทราย วัสดุกอสราง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด
โม บด หรือยอยดวยเครื่องจักร ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๑๑ (๒)
(๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๖) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐหินเปนสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑตาง ๆ
(๗) การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน
(๘) การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ที่มีแรหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม
(๙) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว
(๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผาทราย
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(๑๑) การผลิตใยแกว หรือผลิตภัณฑจากใยแกว
(๑๒) การลาง การขัดดวยการพนทรายลงบนพื้นผิวกระจก แกว หิน หรือวัตถุอื่นใด
ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๖ (๕)
๑๒. กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม ปโตรเคมี ถานหิน ถานโคก และสารเคมีตาง ๆ
(๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรื อขนสง กรด ดาง สารออกซิไดซ หรือสารตัว
ทําละลาย
(๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกาซ
(๓) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนสงปโตรเลียมหรือภัณฑปโตรเลียม
(๔) การผลิต สะสม หรือขนสงถานหิน หรือถานโคก
(๕) การพนสี ยกเวนกิจการที่ไดรับอนุญาตใน ๗ (๑)
(๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม 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
(๑๔) การผลิต สะสม ขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอัน เปน สว นประกอบใน
การผลิตดอกไมเพลิง
(๑๕) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา
(๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค
(๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว
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๑๓. กิจการอื่น ๆ
(๑) การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร
(๒) การผลิ ต ซ อ มเครื่ อ งอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส เครื่ อ งไฟฟ า อุ ป กรณ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
หรืออุปกรณไฟฟา
(๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๔) การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือถายเอกสาร
(๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช
(๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา
(๗) การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลวเพื่อนําไปใชใหมหรือแปรสภาพเปน
ผลิตภัณฑใหม
(๘) การพิมพ เขียน พนสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชสิ่งทอ
(๙) การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา
(๑๐) การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร
(๑๑) การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง หรือสัตวพาหะนําโรค
(๑๒) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑจากยาง
(๑๓) การผลิต สะสม เครื่องใช หรือผลิตภัณฑจากยาง
ขอ ๖ ผูดําเนินกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพที่ตองควบคุมภายในทองถิ่นตองดําเนินการ
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาํ หนดตามขอบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศ
กระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
สถานประกอบกิ จ การที่ ตั้ ง อยู ใ นท อ งที่ ที่ ก ฎหมายว า ด ว ยการผั ง เมื อ งหรื อ กฎหมายว า ด ว ย
การควบคุ ม อาคารมี ผ ลใช บั ง คั บ สถานประกอบกิ จ การที่ เ ป น โรงงานตามกฎหมายว า ด ว ยโรงงาน
หรื อ สถานประกอบกิ จ การที่ มี ก ารประกอบกิ จ การเกี่ ย วกั บ วั ต ถุ อั น ตรายต อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
วาดวยการนั้นและกฎหมายที่เกี่ยวของดวย แลวแตกรณี
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หมวด ๒
หลักเกณฑและเงื่อนไขทัว่ ไปสําหรับใหผดู ําเนินกิจการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการดูแลหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใชดําเนินกิจการ
และมาตรการปองกันอันตรายตอสุขภาพ
สวนที่ ๑
สถานทีต่ ั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล
ขอ ๗ สถานประกอบกิ จ การจะต องอยูห า งจากศาสนสถาน โรงพยาบาล สถานศึ ก ษา
สถานเลี้ยงเด็ก สถานดูแลผูสูงอายุ หรือผูปวยพักฟน หรือผูพิการ หรือสถานที่อื่นใดที่ตอ งมีการคุมครอง
สุขภาพของประชาชนเปนพิเศษ ซึ่งจะตองไมอยูในระยะที่อาจสงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน
หรือจะตองมีระบบปองกันผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงลักษณะ
และประเภทของสถานประกอบกิจการ ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีกําหนด
ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับกับสถานประกอบกิจการที่เปนโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
ขอ ๘ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองอาคารที่มีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสมที่จะ
ประกอบกิจการที่ขออนุญาตไดตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวของ
ทางหนีไฟ บันใดหนีไฟ หรือทางออกฉุกเฉิน ใหมีลักษณะตามกฎหมายวาดวยการควบคุม
อาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ มีแสงสวางเพียงพอ และมีปายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน
โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ
ขอ ๙ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวาง และการระบายอากาศ
ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวของ
ขอ ๑๐ สถานประกอบกิจการที่มีอ าคารตองมีหองน้ําและหอ งสว มตามแบบและจํานวนที่
กําหนดในกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวของ และมีการดูแลรักษาความสะอาดให
อยูในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเปนประจําทุกวัน
ขอ ๑๑ สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ รวบรวม หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ ดังนี้
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(๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับประเภทและปริมาณ
ของมูลฝอย รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับ และบริเวณที่เก็บภาชนะนั้น
อยูเสมอ
(๒) ในกรณีที่มีการกําจัดมูลฝอยเองตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น
และตองดําเนินการใหถูกตอง และกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๓) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษ หรือวัตถุอันตราย หรือสิ่งอื่นใดที่อาจเปน
อันตรายตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
ขอ ๑๒ สถานประกอบกิจการตองดูแลมิใหน้ําทวมขังบริเวณสถานประกอบกิจการและจัดให
มีการระบายน้ําหรือการดําเนินการอยางใด ดวยวิธีที่เหมาะสม เพื่อไมกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญ
หรือเปนอันตรายตอสุขภาพแกประชาชนในบริเวณใกลเคียง
ในกรณีที่มีน้ําทิ้งหรือน้ําเสียเกิดขึ้นจากสถานประกอบกิจการตามวรรคหนึ่งซึ่งการดําเนินการ
ของสถานประกอบกิจการดังกลาวอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยโรงงานหรือกฎหมายวาดวยการสงเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ สถานประกอบกิจการนั้นตองดําเนินการตามที่กฎหมายดังกลาว
กําหนด
ขอ ๑๓ สถานประกอบกิจ การตอ งมี ปอ งกั น และกํ าจัด แมลงและสัต วที่ เป น พาหะนํา โรค
ใหถูกตองตามหลักวิชาการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ขอ ๑๔ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับการประกอบอาหาร
การปรุง อาหารหรือการสะสมอาหารสําหรับผูปฏิบัติงานตองดําเนินการใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาล
อาหารที่ กํ า หนดตามข อ บั ญ ญั ติ ท อ งถิ่ น รวมทั้ ง กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๑๕ สถานประกอบกิ จ การต อ งจั ด วางสิ่ ง ของให เ ป น ระเบี ย บ เรี ย บร อ ย ปลอดภั ย
เปนสัดสวน และดูแลรักษาความสะอาดใหถูกตองตามสุขลักษณะและอนามัยเพื่อใหเกิดความปลอดภัย
และไมกอใหเกิดเหตุรําคาญหรือเปนอันตรายตอสุขภาพ
ขอ ๑๖ สถานประกอบการตองจัดใหมีน้ําดื่ม สะอาดที่มีคุณภาพไมต่ํากวาเกณฑคุณภาพน้ํา
บริโภคของกรมอนามัยสําหรับผูปฏิบัติงานอยางเพียงพอทุกวันรวมทั้งจัดใหมีภาชนะรองรับน้ําดื่มที่สะอาด
และปราศจากสิ่งปนเปอนที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ และสถานที่ตั้งน้ําดื่มและลักษณะการนําน้ําดื่ม
ตองไมเกิดการปนเปอนจากสิ่งสกปรกหรือสิ่งที่อันตรายตอสุขภาพ
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ขอ ๑๗ สถานประกอบกิ จ การต อ งจั ด ให มี น้ํ า ใช ที่ มี ป ริ ม าณและคุ ณ ภาพเหมาะสม
ตอการประกอบกิจการนั้น ๆ ทั้งนี้ ไมรวมถึงน้ําที่ใชในกระบวนการผลิต
สวนที่ ๒
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการปองกันเหตุรําคาญ
ขอ ๑๘ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติใหเปนไป
ตามกฎหมายวาดวยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน และกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวของ
ขอ ๑๙ สถานประกอบกิ จ การที่ มี ก ารดํ า เนิ น กิ จ การเกี่ ย วกั บ วั ต ถุ อั น ตรายต อ งมี ส ถานที่
ที่ ป ลอดภั ย สํ า หรั บ เก็ บ รั ก ษาวั ต ถุ อั น ตรายหรื อ สิ่ ง ของที่ อ าจก อ ให เ กิ ด อั น ตรายหรื อ อั ค คี ภั ย ได ง า ย
ไวโดยเฉพาะตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายที่เกี่ยวของ
ขอ ๒๐ สถานประกอบกิ จ การที่ ผู ป ฏิ บั ติ ง านอาจเปรอะเป อ นจากสารเคมี วั ต ถุ อั น ตราย
หรือสิ่ง อื่น ใดอั น อาจเปน อัน ตรายตอ สุขภาพตองจัด ใหมีที่ชํ าระรา งกายฉุ กเฉิน และที่ ลางตาฉุกเฉิ น
ตามความจํ า เป น และเหมาะสมกั บ คุ ณ สมบั ติ ข องวั ต ถุ อั น ตรายและขนาดของการประกอบกิ จ การ
ตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยโรงงาน กฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายที่เกี่ยวของ
ขอ ๒๑ สถานประกอบกิจการตองใชอุปกรณเครื่องมือ หรือเครื่องจักรที่มีสภาพที่ปลอดภัย
สํ า หรั บ การใช ง านในสถานประกอบกิ จ การ และต อ งมี ก ารติ ด ตั้ ง ในลั ก ษณะที่ แ ข็ ง แรง มั่ น คง
และปลอดภัย โดยมีระบบปองอันตรายและปายคําเตือนหรือคําแนะนําในการปองกันอันตรายจากอุปกรณ
เครื่องมือ หรือเครื่องจักร ทั้ง นี้ การจัด วางหรือการจัด เก็บ อุป กรณ เครื่องมือหรือเครื่องจักรตอง
เปนระเบียบไมกีดขวางทางเดินและการปฏิบัติงานและตองมีการดูแล ตรวจสอบและบํารุงรักษาใหอยูใน
สภาพดีตลอดเวลา
ขอ ๒๒ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการตรวจสุขภาพผูปฏิบัติงานตามกฎหมายวาดวย
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน และกฎหมายที่เกี่ยวของ
ขอ ๒๓ สถานประกอบกิ จ การใดที่ ป ระกอบกิ จการอาจก อให เ กิ ด มลพิ ษทางเสี ย ง มลพิ ษ
ทางอากาศ มลพิ ษ ทางน้ํ า มลพิ ษ ทางแสง มลพิ ษ ทางความร อ น มลพิ ษ ทางความสั่ น สะเทื อ น
ของเสี ย อัน ตราย หรือ มี การใช ส ารเคมี ห รือ วั ต ถุ อั น ตรายจะต อ งดํ า เนิ น การควบคุม ป องกั น มิ ใ หเ กิ ด
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ผลกระทบจนเปน เหตุรําคาญหรืออาจเปน อัน ตรายตอสุขภาพของผู ป ฏิบัติง านและผูอยูอาศัยบริเวณ
ใกลเคียงหรือผูที่ตองประสบกับเหตุนั้น
หมวด ๓
ใบอนุญาต
ขอ ๒๔ เมื่อพน กําหนดเกาสิบ วันนับแตวันที่ขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ หามมิใหผูใดดําเนิน
กิ จ การที่ ต อ งมี ก ารควบคุ ม ภายในท อ งถิ่ น ในลั ก ษณะที่ เ ป น การค า เว น แต จ ะได รั บ ใบอนุ ญ าต
จากเจาพนักงานทองถิ่น
ในการออกใบอนุญาต เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาต
ปฏิบัติเพื่อปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไวโดยทั่วไปในขอบัญญัตินี้ก็ได
ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว
ขอ ๒๕ ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการที่ตองมีการควบคุมภายในทองถิ่นในลักษณะที่เปน
การคาจะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้พรอมกับเอกสารและหลักฐาน
ดังตอไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่น ๆ)
(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๓) อื่น ๆ ตามที่ราชการสวนทองถิ่นประกาศกําหนดและเผยแพรใหประชาชนทราบ
ขอ ๒๖ เมื่อไดรับ คําขอรับ ใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญ าต ใหเจาพนักงานทองถิ่น
ตรวจสอบความถูกตองของคําขอและความครบถวนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไมถูกตอง ครบถวน
ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงตอผูยื่นคําขอใหแกไขเพิ่มเติมเพื่อดําเนินการ หากไมสามารถดําเนินการได
ในขณะนั้นใหจัดทําบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลา
ที่กําหนดโดยใหเจาหนาที่และผูยื่นคําขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย
เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลให
ผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนด
ในขอบัญญัตินี้
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ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาต
ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้งครั้งละไมเกินสิบหาวัน
แตตอ งมีห นั ง สือแจง การขยายเวลาและเหตุจํ าเปน แตละครั้งใหผูอนุ ญ าตทราบก อนสิ้น กําหนดเวลา
ตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี ทั้งนี้ หากเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณา
ยังไมแลวเสร็จ ใหแจงเปนหนังสือใหผูยื่นคําขอทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุกเจ็ดวันจนกวาจะพิจารณา
แลวเสร็จ พรอมสําเนาแจงสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทุกครั้ง
ขอ ๒๗ ผู ไ ด รั บ อนุ ญ าตต อ งมารั บ ใบอนุ ญ าตภายในสิ บ ห า วั น (หรื อ ตามที่ เ ห็ น สมควร)
นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น เวนแตจะมีเหตุอันสมควรและไดแจง
ตอเจาพนักงานทองถิ่นทราบแลว
ขอ ๒๘ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต
และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของราชการสวนทองถิ่นเทานั้น
การขอตออายุใบอนุญ าตจะตองยื่น คําขอกอนใบอนุญ าตสิ้น อายุ เมื่อไดยื่น คําขอพรอมกับ
เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต
ขอ ๒๙ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ขอ ๓๐ ในกรณี ที่ ใ บอนุ ญ าตสู ญ หาย ถู ก ทํ า ลาย หรื อ ชํ า รุ ด ในสาระที่ สํ า คั ญ ให ผู ไ ด รั บ
ใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย
หรือชํารุด ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณี ใ บอนุ ญ าตสู ญ หายให ผู ยื่ น คํ า ขอรั บ ใบแทนใบอนุ ญ าตนํ า สํ า เนาบั น ทึ ก
การแจง ความต อ พนั กงานเจ า หน าที่ แ ห ง ทอ งที่ ที่ ใบอนุ ญ าตสู ญ หายมาแสดงตอ เจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น
ประกอบดวย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูยื่นคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
ขอ ๓๑ ในกรณี ที่ป รากฏวา ผูรับ ใบอนุ ญ าตตามขอบั ญ ญั ตินี้ ไ ม ป ฏิ บัติ ห รือ ปฏิ บัติ ไ ม ถูก ตอ ง
ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงหรือขอบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไข
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ที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้
เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน
ขอ ๓๒ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก
(๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไม ป ฏิ บั ติ ห รื อ ปฏิ บั ติ ไ ม ถู ก ต อ งตามบทแห ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข
พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงหรือขอบัญญัตนิ ี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับ
การประกอบกิจการตามที่ไดรับ ใบอนุญ าตตามขอบัญญัตินี้แ ละการไมปฏิบัติห รือปฏิบัติไ มถูกตองนั้น
ก อ ให เ กิ ด อั น ตรายอย า งร า ยแรงต อ สุ ข ภาพของประชาชนหรื อ มี ผ ลกระทบต อ สภาวะความเป น อยู
ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ขอ ๓๓ คําสั่ง พักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญ าต ใหทําเปน หนัง สือแจง ใหผูรับ
ใบอนุญาตทราบในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหสงคําสั่ง
โดยทางไปรษณียตอบรับ หรือใหปดคําสั่งนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน
ของผู รั บ ใบอนุ ญ าต และให ถื อ ว า ผู รั บ ใบอนุ ญ าตนั้ น ได รั บ ทราบคํ า สั่ ง แล ว ตั้ ง แต เ วลาที่ คํ า สั่ ง ไปถึ ง
หรือวันเปดคําสั่ง แลวแตกรณี
ขอ ๓๔ ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
หมวด ๔
คาธรรมเนียมและคาปรับ
ขอ ๓๕ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามบัญชีคาธรรมเนียม
ที่กํา หนดไวท ายข อบัญ ญัติ นี้ในวัน ที่ มารั บ ใบอนุญ าตสําหรับกรณีที่ เปน การขอรับ ใบอนุ ญ าตครั้ง แรก
หรือกอนใบอนุญาตสิ้นอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น
ถ า มิ ไ ด เ สี ย ค า ธรรมเนี ย มภายในเวลาที่ กํ า หนด ให ชํ า ระค า ปรั บ เพิ่ ม ขึ้ น อี ก ร อ ยละยี่ สิ บ ของจํ า นวน
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คาธรรมเนียมที่คางชําระ เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนด
การเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป
ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา
สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม
และคาปรับจนครบจํานวน
ขอ ๓๖ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดของราชการสวนทองถิ่น
หมวด ๕
บทกําหนดโทษ
ข อ ๓๗ ผู ใ ดฝ า ฝ น คํ า สั่ ง ของเจ า พนั ก งานหรื อ ไม ป ฏิ บั ติ ต ามข อ บั ญ ญั ติ นี้ ต อ งระวางโทษ
ตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
กัลยา จรเจริญ
นายกองคการบริหารสวนตําบลบางพึ่ง

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม
ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางพึ่ง
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐
กลุม
๑

๒

ประเภทกิจการ
กิจการที่เกี่ยวกับสัตวเลี้ยง
(๑) การเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาลสัตวทุกชนิด
(๑.๑) การเพาะพันธุสัตว
(๑.๑.๑) การเพาะพันธุสัตวขนาดเล็ก
(๑.๑.๒) การเพาะพันธุสัตวขนาดใหญ
(๑.๒) การเลี้ยงสัตว
(๑.๒.๑) การเลี้ยงสัตวขนาดเล็ก
(๑.๒.๒) การเลี้ยงสัตวขนาดใหญ
(๑.๓) การอนุบาลสัตว
(๑.๓.๑) การอนุบาลสัตวขนาดเล็ก
(๑.๓.๒) การอนุบาลสัตวขนาดใหญ
(๒) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ
ทํานองเดียวกัน เพื่อใหประชาชนเขาชมหรือเพื่อประโยชนของกิจการนั้น
ทั้งนี้ ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการในทางตรง หรือทางออม
หรือไมก็ตาม
กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ
(๑) การฆา หรือชําแหละสัตว ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร เรขาย
หรือขายในตลาด
(๑.๑) การฆาสัตวขนาดใหญ ไดแก มา โค กระบือ
(๑.๑.๑) จํานวน ๒๐ – ๑๐๐ ตัว
(๑.๑.๒) จํานวน ๑๐๑ ตัวขึ้นไป
(๑.๒) การฆาสัตวขนาดเล็ก ไดแก สุกร แพะ แกะ ไก เปด หาน
(๑.๒.๑) จํานวน ๒๐ – ๑๐๐ ตัว
(๑.๒.๒) จํานวน ๑๐๑ ตัวขึ้นไป
(๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว ขนสัตว
(๓) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป
(๔) การเคี่ยวหนัง
(๕) การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ จากเปลือก กระดอง
กระดูก เขา หนัง ขนสัตวหรือสวนอื่น ๆ ของสัตวดวยการตม นึ่ง ตาก
เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ ซึ่งมิใชเพื่อเปนอาหาร

อัตราคาธรรมเนียม
(บาท)

๒๐๐
๓๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๓๐๐

๑๐๐
๒๐๐
๑๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๑๐๐
๒๐๐

๒
กลุม

๓

ประเภทกิจการ
(๖) การผลิต โม ปน บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทําอื่นใดตอสัตว
หรือพืช หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพื่อเปนอาหารสัตวหรือ
สวนประกอบของอาหารสัตว
(๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรือลางครั่ง
กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องมือ น้ําดื่ม ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร
การเรขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ
เตาเจี้ยว ซีอิ๊ว น้ําจิ้ม หรือซอสปรุงรสอื่น 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
(๔) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก
บด นึ่ง ตม ตุน เคี่ยวกวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปง ยางเผา หรือวิธี
อื่นใด
(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
ที่คลายคลึงกัน
(๘) การผลิต ขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ ขนมอบอื่น ๆ
(๙) การผลิต สะสมหรือแบงบรรจุ น้ํานม หรือผลิตภัณฑจากน้ํามันสัตว
(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) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ
(๑๖) การผลิต สะสม แบงบรรจุ หรือขนสงน้ําแข็ง
(๑๗) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจาก
พืช ผัก ผลไม เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ บรรจุกระปอง ขวดหรือภาชนะอื่นใด
(๑๘) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือ
ภาชนะอื่นใด
(๑๙) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแตงอาหาร
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๕
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(๒๐) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําตาล น้ําเชื่อม
(๒๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุแบะแซ
(๒๒) การแกะ ตัดแตง ลางสัตวน้ํา ที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น
(๒๓) การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร
(๒๔) การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร
กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ
ทําความสะอาด
(๑) การผลิต โม บด ผสม หรือบรรจุยา
(๒) การผลิต บรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอาง
รวมทั้งสบูที่ใชกับรางกาย
(๓) การผลิต บรรจุสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี
(๔) การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป
(๕) การผลิตผงซักฟอก สบู น้ํา ยาทําความสะอาด หรือผลิตภัณฑทําความ
สะอาดตาง ๆ
กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช
(๒) การลาง อบ รม หรือสะสมยางดิบ
(๓) การผลิต หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู แปงจากพืช หรือ
แปงอื่น ๆในทํานองเดียวกัน
(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
กิจกรรมที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร
(๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ หรือเครื่องใชตาง ๆ
ดวยโลหะหรือแร
(๒) การถลุงแร การหลอม หรือหลอโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการที่ไดรับ
ใบอนุญาตใน ๖ (๑)
(๓) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะดวย
เครื่องจักร หรือกาซหรือไฟฟา ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาต ๖ (๑)
(๔) การเคลือบ ชุบโลหะดวยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือ
โลหะอื่นใด ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๖ (๑)
(๕) การขัด ลางโลหะดวยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเวนกิจการที่ไดรับ
ใบอนุญาตใน ๖ (๑)
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(๖) การทําเหมืองแร สะสม แยก คัดเลือก หรือลางแร
กิจการที่เกี่ยวกับยายยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๑) การตอ ประกอบ เคาะ ปะผุ พนสี หรือพนสารกันสนิมยานยนต
(๒) การผลิตยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๓) การซอม การปรับแตงเครื่องยนต เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟา
ระบบปรับ อากาศ หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร
หรือเครื่องกล
(๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว
บริการหรือจําหนาย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุง
ยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย
(๕) การลาง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต
(๖) การผลิต สะสม จําหนาย ซอม หรืออัดแบตเตอรี่
(๗) การจําหนาย ซอม ปะ เชื่อมยางยานยนต หรือศูนยถวงลอ
(๘) การผลิต ซอม ประกอบ หรืออัดผาเบรก ผาคลัตช
(๙) การสะสม การซอมเครื่องกล เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณที่เปน
สวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกลเกา
กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ
(๑) การผลิตไมขีดไฟ
(๒) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดรอง ทําคิ้ว หรือตัดไมดวยเครื่องจักร
(๓) การผลิต พน ทาสารเคลือบเงา หรือสี แตสําเร็จสิ่งของเครื่องใชหรือ
ผลิตภัณฑจากไม หวาย ซานออย
(๔) การอบไม
(๕) การผลิต สะสม แบงบรรจุธูป
(๖) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ
(๗) การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ
(๘) การเผาถาน หรือสะสมถาน
กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(๑) การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด
(๓) การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับ
ใบอนุญาตใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาล
(๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแตเปน
การใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
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(๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใชโรงแรมที่จัดไวเพื่อ
ใหบริการพักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน
หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
(๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หรือหองแบงเชา
หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
(๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
(๘) การจัดใหมีมหรสพ การแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก
คาราโอเกะ หรือตูเพลง หรือการแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๙) การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๙ (๑)
(๑๐) การประกอบกิจการการเลนสเกต หรือโรลเลอรเบลด หรือการเลนอื่น ๆ
ในทํานองเดียวกัน
(๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแตงผม เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ
ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย
(๑๓) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก
(๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบวลิ่ง หรือตูเกม
(๑๕) การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร
(๑๖) การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟ
(๑๗) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข
วิทยาศาสตรหรือสิ่งแวดลอม
(๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย
(๑๙) การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บานของผูรับบริการ
(๒๐) การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ
(๒๑) การประกอบกิจการใหบริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝาก
สัตวชั่วคราว
๑๐ กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(๑) การปนดาย กรอดาย ทอผาดวยเครื่องจักร หรือผาทอดวยกี่กระตุก
(๒) การสะสมปอ ปาน ฝาย นุน หรือใยสังเคราะห
(๓) การปนฝาย นุน ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร
(๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร
(๕) การเย็บ ปกผา หรือสิ่งทออื่น ๆดวยเครื่องจักร
(๖) การพิมพผา และสิ่งทออื่น ๆ
(๗) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร
(๘) การยอม ฟอก กัดสีผาหรือสิ่งทออื่น ๆ
๑๑ กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา
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๓๐๐
๓๐๐
๓๐๐
๑๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๓๐๐
๓๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๓๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๓๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐

๖
กลุม

ประเภทกิจการ

(๒) การระเบิด โม บด หรือยอยหินดวยเครื่องจักร
(๓) การผลิตสิ่งของ เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ดวยซีเมนตหรือวัตถุ
ที่คลายคลึง
(๔) การสะสม ผสมซีเมนต หิน ดิน ทราย วัสดุกอสราง รวมทั้งการขุด
ตัก ดูด โม บด หรือยอยดวยเครื่องจักร ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาต
ใน ๑๑ (๒)
(๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๖) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐหินเปนสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑตาง ๆ
(๗) การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน
(๘) การผลิตภัณฑตาง ๆ ที่เปนแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม
(๙) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว
(๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผาทราย
(๑๑) การผลิตใยแกว หรือผลิตภัณฑจากใยแกว
(๑๒) การลาง การขัดดวยการพนทรายลงบนพื้นผิวกระจก แกว หิน
หรือวัตถุอื่นใดยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน 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 กลั่น หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม
(๔) การผลิต สะสม หรือขนสงถานหิน หรือถายโคก
(๕) การพนสี ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๗ (๑)
(๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม พลาสติก
เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๗) การโม สะสม หรือบดชัน
(๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี
(๙) การผลิต ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร
(๑๐) การเคลือบ ชุบวัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุ
ที่คลายคลึง
(๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง
(๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง
(๑๔) การผลิต สะสม ขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ
ในการผลิตดอกไมเพลิง
(๑๕) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา
(๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค
(๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว

อัตราคาธรรมเนียม
(บาท)
๕๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๓๐๐
๓๐๐
๓๐๐
๓๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๓๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๓๐๐
๓๐๐
๓๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๓๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๓๐๐
๒๐๐

๗
กลุม

ประเภทกิจการ

๑๓ กิจการอื่น ๆ
(๑) การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร
(๒) การผลิต ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องใชไฟฟา อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสหรืออุปกรณไฟฟา
๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๔) การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือถายเอกสาร
(๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช
(๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา
(๗) การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลวเพื่อนําไปใชใหม
หรือแปรสภาพเปนผลิตภัณฑใหม
(๘) การพิมพ เขียน พนสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชสิ่งทอ
(๙) การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา
(๑๐) การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร
(๑๑) การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง หรือสัตวพาหะนําโรค
(๑๒) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑจากยาง
(๑๓) การผลิต สะสม หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล

อัตราคาธรรมเนียม
(บาท)
๒๐๐
๒๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๓๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๓๐๐

คําขอเลขที่.........../.........
(เจาหนาที่กรอก)
แบบคําขอรับอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการ................................................................................................
เขียนที่..............................................................
วันที่..........เดือน........................พ.ศ.................
๑.ขาพเจา................................................................อายุ..............ป สัญชาติ.....................
โดย..................................................................................................................ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม...........................................................................................................................................................
ที่อยูเลขที่..............................หมู............ตรอก/ซอย.....................................ถนน........................................
แขวง/ตําบล...............................................เขต/อําเภอ.......................................จังหวัด..............................
หมายเลขโทรศัพท...................................................................ผูขออนุญาต
๒. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว ดังนี้
สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่น ๆ)
สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ไดแก......................................................
หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ใบมอบอํานาจ (ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ)
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล
หลักฐานที่แสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามที่ราชการสวนทองถิ่นประกาศกําหนด คือ
๑)..................................................................................
๒)..................................................................................
ขอรับรองวา ขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ).................................................ผูขออนุญาต
(................................................)

สวนของเจาหนาที่
ใบรับคําขอใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต
เลขที่...............................ไดรับเรื่องเมื่อวันที่..............เดือน..........................................พ.ศ....................
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน

ครบ
ไมครบ คือ
๑)..........................................................................
๒)..........................................................................
๓)..........................................................................
(ลงชื่อ)......................................................
(...................................................)
ตําแหนง.....................................................

สวนของผูขอรับใบอนุญาต
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต
เลขที่.......................ไดรับเรื่องเมื่อวันที่..........เดือน....................................พ.ศ.......................
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน
ครบ
ไมครบ คือ
๑)..........................................................................
๒)..........................................................................
๓)..........................................................................
ดังนั้น กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ยังไมครบทั้งหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถิ่นภายใน.....วันนับตั้งแตวันนี้
เปนตนไป

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

ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ.......................................................................
เลมที่..........เลขที่........../.............
(๑) เจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตให...............................................................สัญชาติ.....................
อยูบานเลขที่...............หมูที่..........ตําบล............................อําเภอ.............................จังหวัด........................
หมายเลขโทรศัพท.....................................................
ตั้งอยูเลขที่..............หมูที่............ตําบล.............................อําเภอ..............................จังหวัด.......................
หมายเลขโทรศัพท....................................................
อัตราคาธรรมเนียมปละ...............................บาท (.............................................) ตามใบเสร็จรับเงิน
เลมที่..........เลขที่.................ลงวันที่.................................................
(๒) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติใหถูกตอง ครบถวนตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดใน
ขอกําหนดของทองถิ่น
(๓) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการที่ไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวของโดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถิ่นอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได
(๔) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ
(๔.๑).........................................................................................................................................
(๔.๒).........................................................................................................................................
(๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเมื่อวันที่........เดือน.............................พ.ศ.................
(๖) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่..........เดือน..............................พ.ศ....................
(ลงชื่อ).......................................................
(...................................................)
ตําแหนง.....................................................
เจาพนักงานทองถิ่น
คําเตือน (๑) ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่ประกอบกิจการ
ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกินหารอยบาท
(๒) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
(มีตอดานหลัง)

รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม
วัน/เดือน/ป
ที่ออกใบอนุญาต

วัน/เดือน/ป
ที่สิ้นอายุใบอนุญาต

เลมที่

ใบเสร็จรับเงิน
เลขที่
วัน/เดือน/ป

(ลงชื่อ)
เจาพนักงานทองถิ่น

