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หลักการ 
 

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ.๒๕๓๕  มาตรา  32  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น มี
อ านาจออกข้อก าหนดท้องถิ่น เพ่ือก ากับดูแลการประกอบกิจการ ให้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข      
พ.ศ. 2535  และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558  

 
 

เหตุผล 
 

เพ่ือเป็นการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 
กิจการที่เป็นอันต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558  องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ จึงได้ตราข้อบัญญัตินี้ เพ่ือควบคุม
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพภายในต าบลแกใหญ่ ซึ่งได้ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขต่างๆ ตลอดจน
ค่าธรรมเนียมไว้ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ สภาพเศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน และเพ่ือประโยชน์ในการ
ควบคุมและก ากับดูแลให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และปลอดภัยต่อสุขอนามัยของประชาชน 
 
 
 



 

 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ 
เรื่อง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ..... 

---------------------- 
         โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ ว่าด้วยกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 
         อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  71  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา  32  มาตรา  54  มาตรา  55  มาตรา  58  
มาตรา  63  มาตรา  65  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535  และประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2558  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม องค์การบริหารส่วนต าบล
แกใหญ่ โดยความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่และนายอ าเภอเมืองสุรินทร์ จึงตรา
ข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ  1  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ เรื่อง กิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ......” 
  ข้อ  2  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่  นับแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
  ข้อ  3  บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัติ
นี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 
  ข้อ  4  ในข้อบัญญัตินี้ 
  “ผู้ด าเนินกิจการ” หมายความว่า ผู้ เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่ง
รับผิดชอบด าเนินกิจการสถานประกอบกิจการนั้น 

  “คนงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 
        “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่  
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕  
     “ผู้ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานส่วน

ต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
  “สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใด ซ่ึง

เป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น  
  “มลพิษทางเสียง” หมายความว่า สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ

สถานประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน  
  “มลพิษความสั่นสะเทือน” หมายความว่า สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจากการ

ประกอบกิจการของสถานประกอบการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
สาธารณชน 

  “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน หรือสิ่งที่
สร้างข้ึนอย่างอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้  
  ข้อ  ๕  ให้กิจการประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องมีการ
ควบคุมในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
                             ๑. กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์  

            (1) การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด  



 

 

   (2) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะท านอง
เดียวกันเพ่ือให้ประชาชนเข้าชม หรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดู  หรือ
ค่าบริการในทางตรงหรือทางอ้อม หรือไม่ก็ตาม  

  ๒. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์  
    (๑) การฆ่า หรือช าแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร เร่ขายหรือขายในตลาด  

    (๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์  
    (๓) การสะสมเขาสัตว์ กระดูก หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป  
   (๔) การเค่ียว หนัง เอ็น หรือไขสัตว์  

     (๕) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก 
เขา หนัง ขนสัตว์หรือส่วนอื่นๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผา หรือกรรมวิธีใดๆ ซึ่งมิใช่เพ่ือเป็นอาหาร  

     (๖) การผลิต โม่ ปั่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระท าอ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืชหรือ
ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพ่ือเป็นอาหารสัตว์ หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์  

     (๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง  
  ๓. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ าดื่ม ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร การ 

เร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน  
    (๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าพริกแกง น้ าพริกปรุงส าเร็จ เต้าเจี้ยว ซีอ๊ิว 

น้ าจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดต่างๆ  
     (๒) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้า   

ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่ า ไส้กรอก กะปิ น้ าปลา หอยดอง น้ าเคย น้ าบูดู ไตปลาหรือ
ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่คล้ายคลึงกัน  

     (๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อ่ิม จากผัก ผลไม้ หรือ
พืชอย่างอ่ืน  

     (๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด นึ่ง 
ต้ม ตุ๋น เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอ่ืนใด  

     (๕) การผลิต สะสม หรอืแบ่งบรรจุลูกชิ้น  
     (๖) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้      

วุ้นเส้น เกี้ยมอ๋ี เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่คล้ายคลึงกัน  
     (๗) การผลิตบะหมี ่มักกะโรนี สปาเกตตี พาสตา หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่คล้ายคลึงกัน

 (๘) การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอ่ืนๆ  
    (๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ านม หรือผลิตภัณฑ์จากน้ านมสัตว์  
    (๑๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย

ผลิตภัณฑ์เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม  
     (๑๑) การผลิตไอศกรีม  
    (๑๒) การค่ัว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ  
     (๑๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืนๆ  
     (๑๔ ) การผลิต  สะสม  หรือแบ่ งบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล์  สุรา เบียร์ ไวน์ 

น้ าส้มสายชู ข้าวหมาก น้ าตาลเมา  
    (๑๕) การผลิตน้ ากลั่น น้ าบริโภค น้ าด่ืมจากเครื่องจ าหน่ายอัตโนมัติ  
     (๑๖) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ าแข็ง  
     (๑๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าอัดลม น้ าหวาน น้ าโซดา น้ าจากพืชผัก 

ผลไม ้เครื่องดื่มชนิดต่างๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด  



 

 

     (๑๘) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด   
 (๑๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร  

     (๒๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าตาล น้ าเชื่อม  
     (๒๑) การผลิตสะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ  
     (๒๒) การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้ า ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น  
      (๒๓) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร  
     (๒๔) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร  
  ๔. กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์ท า

ความสะอาด  
     (๑) การผลิต โม ่บด ผสม หรือบรรจุยา  
    (๒) การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องส าอาง รวมทั้งสบู่ที่

ใช้กับร่างกาย  
     (๓) การผลิต บรรจุส าลี ผลิตภัณฑ์จากส าลี  
     (๔) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมส าเร็จรูป  
       (๕) การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ ายาท าความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดต่างๆ         

๕. กิจการที่เกีย่วกับการเกษตร  
    (๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ ามันจากพืช  
     (๒) การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ  
     (๓) การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้งมันส าปะหลัง แป้งสาคู แป้งจากพืช หรือแป้ง

อ่ืนๆในท านองเดียวกัน  
    (๔) การสีข้าว เกี่ยวข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม  
     (๕) การผลิตยาสูบ  
     (๖) การขัดกะเทาะหรือบดเมล็ดพืช  
     (๗) การผลิตสะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ย หรือวัสดุที่น าไปผลิตปุ๋ย 
     (๘) การผลิตเส้นใยจากพืช  
     (๙) การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันส าปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด  
  ๖. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร ่ 
    (๑) การผลิตภาชนะเครื่องประดับ เครื่องมืออุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่างๆ ด้วย

โลหะหรือแร ่ 
    (๒ ) การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการที่ ได้รับ

ใบอนุญาตใน (๑)  
    (๓) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสานรีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักร หรือก๊าซ          

หรือไฟฟ้ายกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน (๑)  
    (๔) การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอ่ืน

ใดยกเว้นกจิการทีไ่ด้รับใบอนุญาตใน (๑)  
     (๕ ) การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร หรือสารเคมี  ยกเว้นกิจการที่ ได้รับ

ใบอนุญาตใน (๑)  
      (๖) การท าเหมืองแร ่สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร ่ 
  7. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์เครื่องจักรหรือเครื่องกล  
      (๑) การตอ่ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์  
     (๒) การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล  



 

 

     (๓) การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องกล ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ 
หรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของยานยนต์เครื่องจักร หรือเครื่องกล  

     (๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการ
หรือจ าหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อม หรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย    
 (๕) การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์  

     (๖) การผลิต สะสม จ าหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่  
     (๗) การจ าหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์ หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ  
     (8) การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตซ์  
     (9) การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบ 

ของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า  
  ๘. กิจการที่เกี่ยวกับไมห้รือกระดาษ  
     (๑) การผลิตไม้ขีดไฟ  
     (๒) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะขุดร่องท าค้ิว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร  
     (๓) การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งส าเร็จสิ่งของเครื่องใช้ หรือ 

ผลิตภัณฑ์จากไม ้หวาย ชานอ้อย  
     (๔) การอบไม้  
     (๕) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป  
     (๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดด้วยกระดาษ  
     (๗) การผลิตกระดาษชนิดต่างๆ  
     (๘) การเผาถ่านหรือการสะสมถ่าน  
  ๙. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ  
     (๑ ) การประกอบกิจการสป าเพ่ือสุ ขภาพ  เว้นแต่ เป็ นการให้ บริการใน

สถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  
      (๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด  
     (๓) การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ ได้รับ

ใบอนุญาตใน (1) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  
     (๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ า อบไอน้ า อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการ

ให้บริการที่ได้รับอนุญาตใน (1) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  
     (๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพ่ือให้บริการพัก

ชั่วคราวส าหรับคนเดินทาง หรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอื่นในท านองเดียวกัน  
     (6) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่า หรือ

กิจการอื่นในท านองเดียวกัน  
     (7) การประกอบกิจการโรงมหรสพ  
     (8) การจัดให้มีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เต้นร า ร าวง รองเง็ง ดิสโกเทก           

คาราโอเกะ หรือตู้เพลง หรือการแสดงอื่นๆในท านองเดียวกัน  
     (๙) การประกอบกิจการสระว่ายน้ าหรือกิจการอ่ืนๆในท านองเดียวกันเว้นแต่เป็น

การให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน (๑)  
     (10) การประกอบกิจการการเล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอ่ืนๆ ใน

ท านองเดียวกนั  
     (๑1) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผมเว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตาม

กฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  



 

 

     (๑2) การประกอบกิจการสถานที่ออกก าลังกาย  
     (๑3) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ าหนัก  
    (๑4) การประกอบกจิการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม  
      (๑5) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์  
     (๑6) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ  
     (๑7) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  การสาธารณสุข 

วิทยาศาสตร์หรือสิ่งแวดล้อม  
    (๑8) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย  
     (19) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยง และดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ  
     (20) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ  
     (21) การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้ า ตัดขน รับเลี้ยง หรอืรับฝากสัตว์ 

ชั่วคราว  
        ๑๐. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ  
     (๑) การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก  
     (๒) การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย นุ่น หรือในสังเคราะห์  
      (๓) การปั่นฝ้ายนุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร  
     (๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืนๆด้วยเครื่องจักร  
     (๕) การเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทออ่ืนๆ ด้วยเครื่องจักร  
     (๖) การพิมพ์ผ้า และสิ่งทออ่ืนๆ  
     (๗) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร  
     (๘) การย้อมฟอก กัดสีผ้า หรือสิ่งทออ่ืนๆ  
        ๑๑. กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุท่ีคลา้ยคลึง  
     (๑) การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑ์ดินเผา  
     (๒) การระเบิด โม ่บด หรือย่อยหิน ด้วยเครื่องจักร  
     (๓) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ด้วยซีเมนต์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
     (๔) การสะสมผสมซีเมนต์หินดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด โม ่

บด หรือย่อยด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน (2)  
     (๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
    (๖) การเลื่อยตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ  
     (๗) การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน  
     (๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ หรือส่วนผสม  
    (๙) การผลิต ตัด บดกระจก หรือผลิตภัณฑ์แก้ว  
     (๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย  
     (๑๑) การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว  
     (12) การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก แก้ว หิน หรือวัตถุอ่ืน

ใด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 6 (5)  
        ๑๒. กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่างๆ  
     (๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่างสารออกซไิดซ์ หรือสารตัวท าละลาย  
      (๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ  
     (๓) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนส่งปิโตรเลียม หรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  
     (๔) การผลิต สะสม หรือขนส่งถา่นหิน หรือถ่านโค้ก  



 

 

     (๕) การพ่นสียกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  ๗  (๑)  
    (๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติกเซลลูลอยด์ 

เบเกอร์ไลท ์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
     (๗) การโม่สะสม หรือบดชัน  
     (๘) การผลิตสี หรือน้ ามันผสมสี  
     (๙) การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่าย หรือฟิล์มภาพยนตร์  

     (๑๐) การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่
คล้ายคลึง  

     (๑๑) การผลิต พลาสติกเซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท ์หรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน  
     (๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง  
     (๑๓) การผลิตน้ าแข็งแห้ง  
     (๑๔) การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบ

ในการผลิตดอกไม้เพลิง  
     (๑๕) การผลิต เชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา  
     (๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารก าจัดศัตรูพืช หรือพาหะน าโรค  
     (๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว  
        ๑๓. กิจการอืน่ๆ  
     (๑) การพิมพ์หนังสือ หรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร  

    (๒) การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ
อุปกรณไ์ฟฟ้า 

     (๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง  
     (๔) การพิมพ์ แบบพิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร  
     (๕) การสะสมวัตถ ุหรือสิ่งของที่ช ารุด ใช้แล้ว หรือเหลือใช้  
     (๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า  
     (๗) การล้างขวดภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพ่ือน าไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพ

เป็น ผลิตภัณฑ์ใหม่  
     (๘) การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใช่สิ่งทอ  
     (๙) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา  
     (๑๐) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร  
     (11) การให้บริการควบคุมป้องกันและก าจัดแมลง หรือสัตว์พาหะน าโรค  
     (12) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง  
      (13) การผลิต สะสม หรอืขนส่งไบโอดีเซล และเอทานอล  
    ข้อ  6  ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตามประเภทที่มีข้อบัญญัตินี้ ก าหนดให้เป็นกิจการ

ที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ  ๕  ในลักษณะที่เป็นการค้า จะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามแบบท่ีก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 

       (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
       (๒) ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ  
       (๓) ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล 
              (๔) หลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้ง   



 

 

 ข้อ  7  ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพซึ่งต้องควบคุมตาม
ข้อบัญญัตินี้ ต้องปฏิบัติรวมทั้งจัดสถานที่ส าหรับประกอบกิจการค้านั้นๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขอันเกี่ยวด้วย
สุขลักษณะดงัต่อไปนี้  

      (๑) สถานที่นั้นต้องตั้งอยู่ในท าเลที่จะมีรางระบายน้ ารับน้ าโสโครกได้อย่าง
เหมาะสมตามค าแนะน าของสาธารณสุข  

     (๒) ต้องจัดท ารางระบายน้ า หรือบ่อรับน้ าโสโครกด้วยวัตถุถาวรเรียบไม่ซึม ไม่รั่ว     
ระบายน้ าได้สะดวก  

     (๓) การระบายน้ าต้องไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้น้ าในทางน้ าสาธารณะ หรือที่
อยู่อาศัยใกล้เคียง  

     (๔) จัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  
     (๕) เมื่อเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าสถานที่ ใดสมควรจะต้องท าพ้ืนด้วยวัตถุ

ถาวรเพ่ือป้องกันมิให้น้ าซึมรั่วไหลหรือขังอยู่ได้ หรือเห็นว่าควรมีบ่อพักน้ าโสโครก หรือท าการก าจัดน้ าโสโครก 
ไขมันให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล หรือต้องมีเครื่องระบายน้ า เครื่องป้องกันกลิ่น ไอเสีย ความสะเทือน ฝุ่น
ละอองเขม่า เถ้าหรือสิ่งอ่ืนใดอันอาจเป็นเหตุร าคาญแก่ผู้ที่อยู่ข้างเคียงข้อก าหนดดังกล่าวผู้ขอรับใบอนุญาต
ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  

     (๖) ต้องให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอ และต้องจัดสถานที่มิให้เป็น
ที่อยู่อาศัยของสัตว์น าโรค  

     (๗) ต้องจัดให้มนี้ าสะอาดเพียงพอแก่กิจการนั้นๆ  
     (๘) ต้องมีท่ีรองรับขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลอันได้ลักษณะจ านวนเพียงพอ 
     (๙) ต้องจัดให้มีส้วมอันได้สุขลักษณะจ านวนเพียงพอกับจ านวนคนที่ท าการอยู่ใน

สถานที่นั้น และต้องตั้งอยู่ในท าเลที่เหมาะสมรวมทั้งการก าจัดสิ่งปฏิกูลด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลตาม
ค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  

     (๑๐) สถานที่เลี้ยงสัตว์ที่ขังและปล่อยสัตว์กว้างขวางเพียงพอ และตอ้งจัดให้ได ้
สุขลักษณะ  

     (๑๑) สถานที่เกี่ยวกับการตากหรือผึ่งสินค้า ต้องมีที่ส าหรับตากหรือผึ่งสินค้า
ตามท่ีเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ  

     (๑๒) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขและค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นรวมทั้งระเบียบ ข้อบัญญัติ และประกาศขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแกใหญ ่ 

 ข้อ  8  เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ขอรับใบอนุญาตได้ปฏิบัติการ
ครบถ้วนตามความในข้อ  7  และการอนุญาตนั้นไม่เป็นเหตุกระทบกระเทือนต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
ก็ให้ออกใบอนุญาตให้ตามแบบท้ายข้อบัญญัตินี้ 

 ข้อ  9  เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาต หรือค าขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือ
ความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณี
จ าเป็นที่จะต้องส่งคืนค าขอแก่ผู้ขออนุญาตก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้
ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับค าขอ  

   เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะด าเนินการออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อม
ด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าตามข้อ  ๕  ทราบภายในสามสิบวันนับแต่ที่ได้รับค าขอซึ่งมี
รายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนดในข้อบัญญัตินี้  



 

 

   ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต หรือไม่อาจมีค าสั่งไม่
อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสองให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน
โดยจะมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาตามวรรค
สองหรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้นแล้วแต่กรณี  

   ผู้ขอรับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตพร้อมช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้ายข้อบัญญัตินี้
ภายในสิบห้าวันท าการนับแต่วันที่ ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับ
ใบอนุญาตและช าระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์  
                       ข้อ  10  ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการตามประเภทที่ระบุไว้ในข้อ  ๕  จะต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะดังต่อไปนี้  

     (๑) ต้องประกอบกิจการนั้นๆภายในเขตสถานที่ที่ได้รับอนุญาต วัน เวลาที่ได้รับ
อนุญาต  

     (๒) ต้องรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้ในการประกอบกิจการทุกชนิดให้อยู่ใน
สภาพที่สะอาด และปลอดภัยพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  

     (๓) ต้องรักษาสภาพแวดล้อมสถานที่ประกอบกิจการให้สะอาดและปลอดภัยไม่ให้
เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวัน ยุง สัตว์พาหะน าโรคติดต่อ มีการป้องกันและก าจัดแมลง สัตว์พาหะน าโรคอ่ืนๆ    
 (๔) ต้องจัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบความปลอดภัยเวลาที่เกิดอัคคีภัย
ขึ้นมบีันไดหนีไฟ หรือทางออกฉุกเฉินทีถู่กต้องตามกฎหมาย  

     (๕) ต้องจัดให้มีระบบป้องกันมลพิษทีเ่กิดจากกระบวนการผลิต  
     (๖ ) ต้องจัดให้มีระบบการป้องกันการปนเปื้อนสารพิษในผลิตภัณฑ์ที่ เป็น

“อาหาร”  
     (๗) กรณีที่ผู้ประกอบกิจการมีความประสงค์จะท าการเปลี่ยนแปลงแก้ไข  หรือ

เพ่ิมเติมสถานที่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน  
     (๘) ต้องยอมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือผู้ที่ได้รับ

มอบหมายเข้าตรวจสอบสถานที่เครื่องใช้ตลอดจนวิธีการประกอบการค้าตามกฎหมายตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นถึง
พระอาทิตย์ตกเมื่อได้รับแจ้งให้ทราบแล้ว  

     (๙) ปฏิบัติการอ่ืนใดอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขหรือตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นรวมทั้งระเบียบ และประกาศขององค์การบริหารส่วนต าบล
แกใหญ่  

  ข้อ  11  ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่เท่านั้น  
   ผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ 
สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ  การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องท าค าขอก่อนใบอนุญาต
สิ้นอายุเมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะ
สั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต  การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ตามข้อ  7  และข้อ  10  ด้วย  

  ข้อ  12  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้
ท้ายขอ้บัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตส าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้น
อายุส าหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้นถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม
ภายในเวลาที่ก าหนดให้ช าระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ เว้นแต่ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป  



 

 

                    กรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง ค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรบัจนครบจ านวน  
 ข้อ  13  ในการออกใบอนุญาตตามข้อ  7  เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจก าหนดเงื่อนไข
โดยเฉพาะระบุไว้ในใบอนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ เพ่ือป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติม
จากที่ก าหนดไว้โดยทั่วไปในข้อบัญญัตินี้ก็ได้ใบอนุญาตตามข้อ  7  ให้ใช้ได้ส าหรับกิจการประเภทเดียวและ
ส าหรับสถานที่แห่งเดียว  
                    ข้อ  14  บรรดาค่าธรรมเนียม และค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแกใหญ่  

ข้อ  15  กรณีใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรอืช ารุดในสาระส าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่น
ค าขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบท้ายข้อบัญญัตินี้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้
ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขดังนี้  

            (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึก
การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย  

            (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบ
แทนใบอนุญาตน าใบอนุญาตเดิม เท่าท่ีเหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิน่ประกอบด้วย  

            (๓) การออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบใบอนุญาต โดยประทับตราสีแดงว่า “ใบ
แทน” ก ากับไว้ด้วย และให้มีวัน เดือน ปีที่ออกใบแทนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน  

            (๔) ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น  
            (๕) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกท าลาย หรือ

ช ารุดในสาระส าคัญของใบอนุญาตเดิมแล้วแต่กรณี และลงเล่มที่เลขทีป่ีของใบแทนใบอนุญาต  
ข้อ  16  เมื่อผู้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไปให้ยื่นค าร้องบอกเลิกกิจการ

ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบท้ายข้อบัญญัตินี้  
ข้อ  17  หากผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาตให้ยื่นค าขอต่อเจ้ า

พนักงานท้องถิ่นตามแบบท้ายข้อบัญญัตินี้  
ข้อ  18  ให้ใช้แบบพิมพ์ต่างๆตามที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัติดังต่อไปนี้  
      (๑) ค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
     (๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
     (๓) ค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
            (๔) ค าขออนุญาตต่างๆ  
ข้อ  19  ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้ารายใด ไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติ  

ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือประกาศกระทรวง
ที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตใน
เรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจ
สั่งให้แก้ไข หรือปรับปรุงให้ถูกต้อง และถ้าผู้ได้รับค าสั่งไม่แก้ไข หรือปรับปรุงภายในเวลาที่ก าหนดให้เจ้า
พนักงานส่วนท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตภายในเวลาที่เห็นสมควร ไม่เกินสิบห้าวัน  

ข้อ  20  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับ
ใบอนุญาต  



 

 

      (๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาตอีก  

      (๒ ) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข     พ.ศ.๒๕๓๕  

     (๓ ) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติ ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕  กฎกระทรวง หรือประกาศกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการ
ตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่าง
ร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของ
ประชาชน  

ข้อ  21  ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต และค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ส่ง
ค าสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือ
ส านักงานของผู้รับใบอนุญาตและให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าสั่งแล้ว ตั้งแต่วันที่ค าสั่งไป
ถึงหรือวันปิดค าสั่งแล้วแต่กรณี  

ข้อ  22  ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้ จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปี นับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  

ข้อ  23  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้
ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขต
อ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือทุกเรื่องก็ได ้ 

ข้อ  24  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 
ข้อ  25  บรรดาใบอนุญาตประกอบการค้าซึ่งเป็นที่รังเกียจ หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ทีไ่ด้ออกก่อนวันประกาศใช้ข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ได้ต่อไปจนสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น  
ข้อ  26  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ

นี้และให้มีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  
 ประกาศ  ค าสั่ง  ระเบียบ  ข้อบังคับ  นั้นเมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย  ณ ส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลแกใหญ่ให้ใช้บังคับได ้
 

  ประกาศ  ณ  วันที่         เดือน                         พ.ศ..... 
 
 
     (ลงชื่อ) 
      (นายประกาศิต จันทน์หอม) 
     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่  
 
 
                  เห็นชอบ 
 
(ลงชื่อ) 
 (นายกฤษณุ เหลืองพิบูลกิจ) 
             นายอ าเภอเมืองสุรินทร์ 



 

 

 
อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและหนังสือรับรอง  
ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่  
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ….. 

 

ล าดับที่ ประเภทการค้า 
ค่าธรรมเนียมต่อปี 
บาท สตางค์ 

 1.  กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์   
1 การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด    
 การเลี้ยงสัตว์บก   
 ก. การเลี้ยงม้า โค กระบือ    
    (1) การเลี้ยงม้า โค กระบือ เกินกว่า  15  ตัว แต่ไม่เกิน  20  ตัว 300 - 
    (2) การเลี้ยงม้า โค กระบือ เกินกว่า  20  ตัว แต่ไม่เกิน  40  ตัว  500 - 
    (3) การเลี้ยงม้า โค กระบือ เกินกว่า  40  ตัวขึ้นไป 1,500 - 
 ข.การเลี้ยงสุกร   
    (1) การเลี้ยงสุกร เกินกว่า  15  ตัว แต่ไม่เกิน  20  ตัว  300 - 
    (2) การเลี้ยงสุกร เกนิกว่า  20  ตัว แต่ไม่เกิน  40  ตัว  500 - 
    (3) การเลี้ยงสุกร เกินกว่า  40  ตัว แต่ไม่เกิน  100  ตัว  800 - 
    (4) การเลี้ยงสุกร เกินกว่า  100  ตัว แต่ไม่เกิน  1,000  ตัว  1,500 - 
    (5) การเลี้ยงสุกร เกินกว่า  1,000  ตัว แต่ไม่เกิน  5,000  ตัว  3,000 - 
    (6) การเลี้ยงสุกร เกินกว่า  5,000  ตัว แต่ไมเ่กนิ  10,000  ตัว  5,000 - 
    (7) การเลี้ยงสุกร เกินกว่า  10,000  ตัวขึน้ไป  7,000 - 
 ค. การเลี้ยงแกะ แพะ    
    (1) การเลี้ยงแกะ แพะ เกินกว่า  6  ตัว แต่ไม่เกิน  20  ตัว  100 - 
    (2) การเลี้ยงแกะ แพะ เกินกว่า  20  ตัว แต่ไม่เกิน  40  ตัว  150 - 
    (3) การเลี้ยงแกะ แพะ เกินกว่า  40  ตัวขึ้นไป  200 - 
 การเลี้ยงสัตว์ปีก    
 ก. การเลี้ยงห่าน เป็ด ไก ่   

 ก.      (1) การเลี้ยงห่าน เป็ด ไก ่เกินกว่า  200  ตัว แต่ไม่เกิน  1,000  ตัว  500 - 
    (2) การเลี้ยงห่าน เป็ด ไก ่เกินกว่า  1,000  ตัว แต่ไม่เกิน  5,000  ตัว  1,000 - 
    (3) การเลี้ยงห่าน เป็ด ไก ่เกินกว่า  5,000  ตัว แต่ไม่เกิน  10,000  ตัว  2,000 - 
    (4) การเลี้ยงห่าน เป็ด ไก ่เกินกว่า  10,000  ตัวขึ้นไป  5,000 - 
 การเลี้ยงสัตว์น้ า    
 ก. การเลี้ยงปลา กุ้ง    
 (1) การเลี้ยงปลา กุ้งขนาดพ้ืนที่บ่อเกินกว่า  100  ตารางเมตร  

   แต่ไมเ่กิน  500  ตารางเมตร 
 

100 
 
- 

 (2) การเลี้ยงปลา กุ้งขนาดพ้ืนที่บ่อเกินกว่า  500  ตารางเมตร 
       แตไ่มเ่กิน  5,000  ตารางเมตร   

 
200 

 
- 

 (3) การเลี้ยงปลา กุ้งขนาดพ้ืนที่บ่อเกินกว่า  5,000  ตารางเมตรขึ้นไป 500 - 



 

 

 

ล าดับที่ ประเภทการค้า 
ค่าธรรมเนียมต่อปี 
บาท สตางค์ 

2 การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรอืธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะท านอง
เดียวกันเพ่ือให้ประชาชนเข้าชม หรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ไม่ว่า
จะมีการเรียกเก็บค่าดู หรือค่าบริการในทางตรงหรือทางอ้อม หรือไม่ก็ตาม 

 
 

1,000 

 
 
- 

 การเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลาน หรือแมลง    
 ก. การเลี้ยงตะพาบน้ า    
    (1) การเลี้ยงตะพาบน้ า ขนาดพ้ืนที่บ่อเกินกว่า  25  ตารางเมตร 

        แต่ไม่เกิน  100  ตารางเมตร 
 

200 
 
- 

    (2) การเลี้ยงตะพาบน้ า ขนาดพ้ืนที่บ่อเกินกว่า  100  ตารางเมตร 
        แตไ่ม่เกิน  500  ตารางเมตร 

 
400 

 
- 

    (3) การเลี้ยงตะพาบน้ า ขนาดพ้ืนที่บ่อเกินกว่า  500  ตารางเมตรขึ้นไป  600 - 
 ข. การเลี้ยงจระเข้    
    (1) การเลี้ยงจระเข้ เกินกว่า  20  ตัว แต่ไม่เกิน  100  ตัว  500 - 
    (2) การเลี้ยงจระเข้ เกินกว่า  100  ตัว แต่ไม่เกิน  500  ตัว  1,000 - 
    (3) การเลี้ยงจระเข้ เกินกว่า  500  ตัว แต่ไม่เกิน  1,000  ตัว  2,000 - 
    (4) การเลี้ยงจระเข้ เกินกว่า  1,000  ตัวขึ้นไป  3,000 - 
 ค. การเลี้ยงนาก    
    (1) การเลี้ยงนาก เกินกว่า  2  ตัว แตไ่ม่เกิน  4  ตัว  400 - 
    (2) การเลี้ยงนาก เกินกว่า  4  ตัว แต่ไม่เกิน  10  ตัว  800 - 
    (3) การเลี้ยงนาก เกินกว่า  10  ตัวขึ้นไป  1,000 - 
 การเลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอานม    
    (1) การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอานม เกินกว่า  6  ตัว แต่ไม่เกิน  20  ตัว  200 - 
    (2) การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอานม เกินกว่า  20  ตัว แต่ไม่เกิน  40  ตัว  400 - 
    (3) การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอานม เกินกว่า  40  ตัวขึ้นไป  600 - 
 2. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์   

1 การฆ่า หรือช าแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร เร่ขาย หรือ
ขายในตลาด 

  

     ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร  500 - 
     ข. โดยใช้เครื่องจักร  2,000 - 

2 การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์    
     ก. การหมัก ฟอก ตาก หนังสัตว์และขนสัตว์  500 - 
     ข. การสะสมหนังสัตว์ และขนสัตว์  200 - 

3 การสะสมเขา กระดูก หรอืชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป  200 - 
4 การเค่ียวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์  500 - 
5 การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก เขา 

หนัง ขนสัตว์หรือส่วนอื่นๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใดๆ 
ซึ่งมิใช่เป็นอาหาร 

 
 

500 

 
 
- 
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6 การผลิต โม ่ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระท าอ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืชหรือ 
ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพ่ือเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของ
อาหารสัตว์ 

 
 

500 

 
 

- 
7 การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง  500 - 
 3. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ าดื่ม ยกเว้นในสถานที่จ าหน่าย

อาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
ยกเว้น ในสถานที่จ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการ
ผลิต เพื่อบรโิภคในครัวเรือน 

  

1 การผลิต สะสม หรือ แบ่งบรรจุ น้ าพรกิแกง น้ าพริกปรุงส าเร็จ เต้าเจี้ยว ซีอ๊ิว 
น้ าจิ้มหรือซอสปรุงรสชนิดต่างๆ 

  

 (1) การผลิตน้ าพริกแกง  500 - 
 (2) การผลิตน้ าพริกเผา  500  
 (3) การผลิตเต้าเจี้ยว  500 - 
 (4) การผลิตซีอ๊ิว  500 - 
 (5) การผลิตน้ าจิ้ม หรือซอสปรุงรสอ่ืนๆ  500 - 

2 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้า ปลา
เจ่า กุ้งเจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่ า ไส้กรอก กะปิ น้ าปลา หอยดอง 
น้ าเคย น้ าบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่คล้ายคลึงกัน 

  

 (1) การผลิตปลาร้า ปลาเจ่า กุง้เจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม  500 - 
 (2) การผลิตแหนม หม่ า ไส้กรอก  500 - 
 (3) การผลิตกะปิ  500 - 
 (4) การผลิตน้ าปลา  1,000 - 
 (5) การผลิตหอยดอง  500 - 
 (6) การผลิตน้ าเคย  500 - 
 (7) การผลิตน้ าบูดู  500 - 
 (8) การผลิตไตปลา  500 - 

3 การผลิต สะสม หรอืแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อ่ิมจากผัก ผลไม ้หรือพืช
อย่างอ่ืน 

 
500 

- 

4 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด นึ่ง 
ต้ม ตุ๋น เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอ่ืนใด 

 
500 

- 

5 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น  500 - 
6 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจนี ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้น

เส้น เกี้ยมอ๋ี เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่คล้ายคลึงกัน 
  

 ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร 300 - 
 ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร 500 - 

 



 

 

21 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ  300 - 
 
 
 
 

ล าดับที่ ประเภทการค้า 
ค่าธรรมเนียมต่อปี 
บาท สตางค์ 

7 การผลิตบะหมี ่มักกะโรนี สปาเกตต ีพาสตา หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ  
ที่คล้ายคลึงกัน   

  

 ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร  300 - 
 ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร  500 - 

8 การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห่ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอ่ืนๆ    
 ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร  300 - 
 ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร  500 - 

9 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ านม หรือผลิตภัณฑ์จากน้ านมสัตว์    
 ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร  300 - 
 ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร  500 - 

10 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย  
ผลิตเนยเทียมและผลิตภัณฑ์เนยผสม  

 
500 

 
- 

11 การผลิตไอศกรีม  500 - 
12 การค่ัว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ    

 ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร  300 - 
 ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร  500 - 

13 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห่ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่นๆ  500 - 

14 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอทลิแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์ น้ าส้มสายชู 
ข้าวหมาก น้ าตาลเมา  

 
1,000 

 
- 

15 การผลิตน้ ากลั่น น้ าบริโภค น้ าดื่มจากเครื่องจ าหน่ายอัตโนมัต ิ 500 - 
16 การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ าแข็ง  1,000 - 
17 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าอัดลม น้ าหวาน น้ าโซดา น้ าจากพืช ผลไม ้

ผัก เครื่องดื่มชนิดต่างๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด 
  

 ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร  500 - 
 ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร  1,000 - 

18 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด    
 ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร  300 - 
 ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร  500 - 

19 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่อาหาร  1,000 - 
20 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าตาล น้ าเชื่อม   

 ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร 300 - 
 ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร 500  
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22 การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้ า ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น  500 - 
23 การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร  800 - 
24 การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร  500 - 

 4. กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องส าอาง 
ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด 

  

1 การผลิต โม ่บด ผสม หรือบรรจุยา  800 - 
2 การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องส าอาง  

รวมทั้งสบู่ที่ใช้กับร่างกาย  
 

800 
 
- 

3 การผลิต บรรจุส าลี ผลิตภัณฑ์จากส าลี  500 - 
4 การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมส าเร็จรูป  500 - 
5 การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ ายาท าความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์  

ท าความสะอาดต่างๆ  
 

500 
 
- 

 5. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร   
1 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ ามันจากพืช  500 - 
2 การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ  500 - 
3 การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้งมันส าปะหลัง แป้งสาคู แป้งจากพืช หรือแป้งอ่ืนๆ 

ในท านองเดียวกัน 
 

800 
 
- 

4 การสีข้าว เกีย่วข้าว นวดข้าวดว้ยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวดว้ยวธิีใดๆ ก็ตาม    
 (1) ใช้เครื่องจักรไม่เกิน  15  แรงม้า  200 - 
 (2) ใช้เครื่องจักรเกินกว่า  15  แรงม้า แต่ไม่เกิน  40  แรงม้า  1,000 - 
 (3) ใช้เครื่องจักรเกิน  40  แรงม้า ขึ้นไป  3,000 - 

5 การผลิตยาสูบ  500 - 
6 การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช  500 - 
7 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่น าไปผลิตปุ๋ย    
 (1) การสะสมปุ๋ย  500 - 
 (2) การผลิตปุ๋ย  1,000 - 

8 การผลิตเส้นใยจากพืช  500 - 
9 การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันส าปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด 700 - 
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 6.  กิจการทีเ่กี่ยวกับโลหะหรือแร่   
1 การผลิตโลหะเป็นภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่างๆ    
 (1) โดยไม่ใช้เครื่องจักร  300 - 
 (2) โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน  2  แรงม้า  500 - 
 (3) โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกินกว่า  2  แรงม้า แต่ไม่เกิน  5  แรงม้า  1,000 - 
 (4) โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกินกว่า  5  แรงม้า ขึ้นไป  2,000 - 

2 การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการที่ได้รับ  
ใบอนุญาตในล าดับที ่ 1 

  

 (1) การหลอม การหล่อ แร่หรือโลหะทุกชนิด  1,000 - 
 (2) การถลุง  2,000 - 

3 การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักร  
หรือก๊าซหรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตในล าดับที ่ 1 

  

 (1) การกลึง เจาะ รีด ตี ตัด โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน  5  แรงมา้  500 - 
 (2) การกลึง เจาะ รีด ตี ตัด โดยใช้เครื่องจักรเกินกว่า  5  แรงม้าขึ้นไป  800 - 
 (3) การต ีโดยใช้แรงคน  300 - 
 (4) การเชื่อม การประสาน การอาบโลหะ ด้วยก๊าซหรือไฟฟ้า  500 - 

4 การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล  
หรือโลหะอ่ืนใด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตในล าดับที่  1 

 
800 

 
- 

5 การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร หรือสารเคม ียกเว้นกิจการที่ได้รับ  
ใบอนุญาตในล าดับที่  1 

 
800 

 
- 

6 การท าเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่    
 (1) การท าเหมอืงแร่  2,000 - 
 (2) การสะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่  1,000 - 
 7.  กิจการเกี่ยวกับยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล   

1 การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์    
 (1) การต่อ การประกอบยานยนต์  1,000 - 
 (2) การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกันสนิมยานยนต์  500 - 

2 การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรอืเครื่องกล  1,000 - 
3 การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟ้า  

ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของยานยนต์  
เครื่องจักร หรือเครื่องกล  

  

 (1) การซ่อมรถยนต์ เครือ่งจักร หรือเครื่องกล  800 - 
 (2) การซ่อมรถจักรยานยนต์  500 - 
 (3) การปรับแต่ง ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบ  

ของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล  
 

800 
 
- 
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4 การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครือ่งจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการหรือ 
จ าหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุง ยานยนต์ 
เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย  

  

 (1) รถยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล  1,500 - 
 (2) รถจักรยานยนต์  500 - 

5 การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์  800 - 
6 การผลิต สะสม จ าหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่  1,000 - 
7 การจ าหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์ หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ  500 - 
8 การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตซ์  500 - 
9 การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบ  

ของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า  
 

1,500 
 
- 

 8. กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ   
1 การผลิตไม้ขีดไฟ  800 - 
2 การเลื่อย ซอย ขัด ใส เจาะ ขุดร่อง ท าคิ้ว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร    
 (1) โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกนิ  2  แรงม้า  500 - 
 (2) โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกินกว่า  2  แรงม้า แต่ไม่เกิน  5  แรงม้า 800 - 
 (3) โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน  5  แรงม้า ขึ้นไป  1,000 - 

3 การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสีแต่งส าเร็จสิ่งของเครื่องใช้ หรอืผลิตภัณฑ์
จากไมห้วาย ชานอ้อย  

  

 (1) โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน  2  แรงม้า  500 - 
 (2) โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกินกว่า  2  แรงม้าขึ้นไป  

แต่ไม่เกิน  5  แรงม้า 
 

800 
 
- 

 (3) โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน  5  แรงม้าข้ึนไป  1,000 - 
4 การอบไม ้ 800 - 
5 การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป  800 - 
6 การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดด้วยกระดาษ    
 (1) สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแล้วไม่เกิน  2  แรงม้า  500 - 
 (2) สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแล้วเกินกว่า  2  แรงม้า แต่ไม่เกิน  5  แรงม้า  800 - 
 (3) สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแล้วเกินกว่า  5  แรงม้าขึ้นไป  1,000 - 

7 การผลิตกระดาษชนิดต่างๆ    
 (1) โดยไม่ใช้เครื่องจักร  500 - 
 (2) โดยใช้เครื่องจักร  1,000 - 

8 การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน    
 (1) การเผาถ่าน  300 - 
 (2) การสะสมถ่าน ไมเ่กิน  20  กระสอบ  100 - 
 (3) การสะสมถ่าน เกินกว่า  20  กระสอบ ไม่เกิน  40  กระสอบ  200 - 
 (4) การสะสมถ่าน เกินกว่า  40  กระสอบขึ้นไป  500 - 
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 9. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ   
1 การประกอบกจิการสปาเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการใน  

สถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  
 

800 
 
- 

2 การประกอบกิจการอาบ อบ นวด  800 - 
3 การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ ได้รับอนุญาต 

ล าดับที่  1  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  
 

500 
 
- 

4 การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ า อบไอน้ า อบสมุนไพร เว้นแต่ว่าเป็น  
การให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตในล าดับที่  1  หรือในสถานพยาบาล  
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  

 
 

800 

 
 

- 
5 การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักท่ีมิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพ่ือให้บริการ  

พักชั่วคราวส าหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีค่าตอบแทน  
หรือกิจการอ่ืนในท านองเดียวกัน  

  

 (1) ไม่เกิน  4  ห้อง 400 - 
 (2) เกิน  4  ห้อง แต่ไม่เกิน  10  ห้อง 800 - 
 (3) เกิน  10  ห้อง แต่ไม่เกิน  20  ห้อง 1,000 - 
 (4) 20  ห้องข้ึนไป 1,500 - 

6 การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่า หรือ  
กิจการอ่ืนในท านองเดียวกัน  

 
600 

 
- 

7 การประกอบกิจการโรงมหรสพ  800 - 
8 การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นร า ร าวง รองเง็ง ดิสโกเทก  

คาราโอเกะหรือการแสดงอ่ืนๆ ในท านองเดียวกัน  
 

600 
 
- 

9 การประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจการอ่ืนๆ ในท านองเดียวกัน เว้นแต่  
เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตล าดับที่  1 

 
500 

 
- 

10 การประกอบกิจการเล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอ่ืนๆ  
ในท านองเดียวกัน  

 
800 

 
- 

11 การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

 
200 

 
- 

12 การประกอบกิจการสถานที่ออกก าลัง  600 - 
13 การประกิจการให้บริการควบคุมน้ าหนัก  600 - 
14 การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม  600 - 
15 การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์  600 - 
16 การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ    

 (1) ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  1,000 - 
 (2) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ 500 - 

17 การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์ 
หรือสิ่งแวดล้อม 

 
600 

 
- 

18 การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรอืเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย  500 - 
19 การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบ้านของผู้รับบริการ  500 - 
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20 การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ  500 - 
21 การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้ า ตัดขน รับเลี้ยงหรือ  

รับฝากสัตว์ชั่วคราว  
 

500 
 
- 

 10. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ   
1 การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก    
 (1) การปั่นด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักรไม่เกิน  20  แรงม้า  600 - 
 (2) การปั่นด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักรเกินกว่า  20  แรงม้าขึ้นไป  1,000 - 
 (3) การทอผ้าด้วยกี่กระตุก ตั้งแต ่ 5  กี ่ถึง  10  กี ่ 200 - 
 (4) การทอผ้าด้วยกี่กระตุก เกินกว่า  10  กี่ข้ึนไป  300 - 

2 การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย นุ่น หรอืใยสังเคราะห์  500 - 
3 การปั่นฝ้าย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร  600 - 
4 การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืนๆ ด้วยเครื่องจักร  600 - 
5 การเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทออื่นๆ ด้วยเครื่องจักร    
 (1) ตั้งแต ่ 5  เครื่อง ไม่เกิน  10  เครื่อง  300 - 
 (2) เกนิกว่า  10  เครื่องขึ้นไป  500 - 

6 การพิมพ์ผ้า และสิ่งทออ่ืนๆ  500 - 
7 การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร   
 (1) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักรไม่เกิน  5  เครื่อง 300 - 
 (2) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร  5  เครื่องขึ้นไป 500 - 

8 การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่นๆ  600 - 
 11. กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง   

1 การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา    
 (1) โดยไม่ใช้เครื่องจักร  300 - 
 (2) โดยใช้เครื่องจักร  600 - 

2 การระเบิด โม ่บด หรือย่อยหิน ด้วยเครื่องจักร  3,000 - 
3 การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ด้วยซีเมนต ์หรือวัตถุทีค่ล้ายคลึง    
 (1) โดยไม่ใช้เครื่องจักร  500 - 
 (2) โดยใช้เครื่องจักร  800 - 

4 การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด โม่ 
บด หรือย่อย ด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตในล าดับที่  2 

  

 (1) ไม่เกิน  5,000  กิโลกรัม (5 ตัน)  500 - 
 (2) เกินกว่า  5,000  กิโลกรัมข้ึนไป  800 - 

5 การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง    
 (1) โดยไม่ใช้เครื่องจักร  500  - 
 (2) โดยใช้เครื่องจักร  800  - 

6 การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ  600  - 
7 การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน  600  - 
8 การผลิต ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม  800  - 
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9 การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว  600  - 
10 การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย  600  - 
11 การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว  600  - 
12 การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพื้นผิวกระจก แก้ว หิน หรือวัตถุอื่นใด 

ยกเว้นกิจการที่ไดร้ับอนุญาตใน  6  ล าดับที่  5  
 

800  
 
- 

 12. กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่างๆ   
1 การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์ หรือสารตัวท าละลาย   
 (1) การท าน้ ากรด ด่าง สารออกซิไดซ์ หรือสารตัวท าละลาย  1,000  - 
 (2) การบรรจุ การสะสม การขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์ หรือสารตัวท าละลาย  1,000 - 

2 การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ    
 (1) การผลิตก๊าซ  1,000  - 
 (2) การบรรจุ การสะสมก๊าซ พ้ืนที่ไม่เกิน  100  ตารางเมตร  600  - 
 (3) การบรรจุ การสะสมก๊าซ พ้ืนที่เกินกว่า  100  ตารางเมตรขึ้นไป  1,000  - 
 (4) ปั๊มก๊าซ  1,500  - 
 (5) การขนส่งก๊าซ  1,000  - 

3 การผลิต สะสม กลั่น หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม    
 (1) การผลิต กลั่น น้ ามันปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่างๆ  10,000  - 
 (2) การสะสมน้ ามันปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่างๆ    
 ก. จ านวนสะสมไม่เกิน  1,000  ลิตร  500  - 
 ข. จ านวนสะสมเกินกว่า  1,000  ลิตร ไม่เกิน  5,000  ลติร  800  - 
 ค. จ านวนสะสมเกินกว่า  5,000  ลิตรขึ้นไป  1,000  - 
 ง. การขนส่งน้ ามันปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่างๆ  1,000  - 

4 การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโคก้    
 (1) การผลิตถ่านหิน ถ่านโค้ก  10,000  - 
 (2) การสะสมถ่านหิน ถ่านโค้ก  1,000  - 
 (3) การขนส่งถ่านหิน ถ่านโค้ก  500  - 

5 การพ่นสี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  7  ล าดับที่  1    600 - 
6 การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์ 

เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
  

 (1) ใช้เครื่องจักรไม่เกิน  2  แรงม้า  500  - 
 (2) ใช้เครื่องจักรเกินกว่า  2  แรงม้าข้ึนไป  800  - 

7 การโม่ สะสม หรือบดชัน    
 (1) โดยไม่ใช้เครื่องจักร  300  - 
 (2) โดยใช้เครื่องจักร  500  - 

8 การผลิตสีหรือน้ ามันผสมสี  800  - 



 

 

 

ล าดับที่ ประเภทการค้า 
ค่าธรรมเนียมต่อปี 
บาท สตางค์ 

9 การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์    
 (1) ล้างฟิล์มรูปถ่าย  500  - 
 (2) ล้างฟิล์มภาพยนต์  800  - 
 (3) การผลิตฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนต์  1,000  - 

10 การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 1,000  - 
11 การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  1,000  - 
12 การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง  1,000  - 
13 การผลิตน้ าแข็งแห้ง    

 (1) ใช้เครื่องท าความเย็นไม่เกิน  5  แรงม้า  500  - 
 (2) ใช้เครื่องท าความเย็นเกินกว่า  5  แรงม้า แต่ไม่เกิน  20  แรงม้า  800  - 
 (3) ใช้เครื่องท าความเย็นเกินกว่า  20  แรงม้าข้ึนไป  1,000  - 

14 การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบ  
ในการผลิตดอกไม้เพลิง  

 
1,000  

 
- 

15 การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา  600  - 
16 การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารก าจัดศัตรูพืชหรือพาหะน าโรค    

 (1) การผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร  500  - 
 (2) การผลิตโดยใช้เครื่องจักร  1,000  - 
 (3) การสะสม การบรรจุ การขนส่ง  500  - 

17 การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว    
 (1) การผลิต  1,000  - 
 (2) การบรรจุ การสะสม  1,000  - 
 13. กิจการอื่นๆ   

1 การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร    
 (1) สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแล้วไม่เกิน  2  แรงม้า  500  - 
 (2) สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแล้วเกินกว่า  2  แรงม้า แต่ไม่เกิน  5  แรงม้า 600 - 
 (3) สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแล้วเกินกว่า 5 แรงม้าข้ึนไป 1,000  - 

2 การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
 หรือเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า 

  

 (1) การผลิต  2,000 - 
 (2) การซ่อม  600 - 

3 การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง   
 (1) โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 - 
 (2) โดยใช้เครื่องจักร 1,000  - 

4 การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร    
 (1) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว  600  - 
 (2) การถ่ายเอกสาร  500  - 



 

 

ล าดับที ่ ประเภทการคา้ 
ค่าธรรมเนียมต่อปี 
บาท สตางค์ 

5 การสะสมวัตถ ุหรือสิ่งของที่ช ารุด ใช้แล้ว หรือเหลือใช้   
 (1) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช ารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ พ้ืนที่ไม่เกิน  100  ตารางเมตร 500 - 

 (2) การสะสมวัตถหุรือสิ่งของที่ช ารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ พ้ืนที่เกิน  100  ตารางเมตร 2,000 - 
6 การประกอบกิจการโกดังสินค้า   
 (1) การประกอบกิจการโกดังสินค้าพ้ืนที่ไม่เกิน  500  ตารางเมตร  500 - 
 (2) การประกอบกิจการโกดังสินค้าพ้ืนทีเ่กิน  500  ตารางเมตร  

แต่ไม่เกิน  1,000  ตารางเมตร  
 

800 
 
- 

 (3) การประกอบกิจการโกดังสินค้าพ้ืนที่เกิน  1,000  ตารางเมตร 1,000 - 
7 การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพ่ือน าไปใช้ใหม่หรือ    
 แปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่  300 - 

8 การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ  500 - 
9 การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร  1,000 - 

11 การให้บริการควบคุมป้องกันและก าจัดแมลง หรือสัตว์พาหะน าโรค  800 - 
12 การผลิตสิ่งของ เครือ่งใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง  800 - 
13 การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล  1,000 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบค าขอรับใบอนุญาต 
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 
        เขียนที่ ……………………………………………..…. 

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

เรียน เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 ข้าพเจ้า  บุคคลธรรมดา   นิติบุคคล  ชื่อ-สกุล…………………………..………………………….....….....…….. 
อายุ …….. ปี  สัญชาติ ……………….............เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ................................................................... 

อยู่บ้านเลขท่ี ………. หมู่ที่ ………… ตรอก/ซอย …….…....……………. ถนน …………….....……...ต าบล…………...…………. 
อ าเภอ ……..……..…………… จงัหวัด …………………………โทรศัพท์ ………………...………โทรสาร…………........…………….. 

 ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาต การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
ประเภท ……………………………        .………………………….ล าดับที่............................ค่าธรรมเนียม.....................บาท 
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ 

  1. ชื่อสถานประกอบการ....................................................................... .......................................................    
 2. สถานที่ตั้งเลขที่......................หมู่ที่.................ต าบล............................ อ าเภอ........................................
จังหวัด.............................................โทรศัพท์......................................................โทรสาร...........................................
 3. พืน้ที่ประกอบการ...........................................ตารางเมตร  ก าลังเครื่องจักร.................................แรงม้า 

จ านวนคนงาน.......................คน 

  4. ผู้จัดการสถานประกอบการ ชื่อ-สกลุ............................................................................อายุ............ ......ปี
สัญชาติ......................อยู่บ้านเลขที่..................หมู่ที่..............ต าบล..........................อ าเภอ........................................
จังหวัด.............................................โทรศัพท์......... .............................................โทรสาร........................................... 

พร้อมค าขอนี้  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ มาดว้ย  ดังนี้คือ 

  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  จ านวน  1  ฉบับ 

  ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ  จ านวน  1  ฉบับ 

  หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล) 

   หลักฐานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง คือ 

    1  .………………………………………………………………………..…………………………………..…… 

   2  ……………………………………………………………………………..…………………………………… 

            3...………………………………………………………………....………………………………….……...……… 

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



 

 

 
       ( ด้านหลังค าขอรับใบอนุญาต ) 

 
แผนผังแสดงที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

 
               ข้าพเจ้าขอรับรองว่า   ข้อความในแบบค าขอรับใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
        ( ลงชื่อ ) …………….……………………………. ผู้ขอรับใบอนุญาต 
                  ( …………………………………………. ) 
 

ความเห็นของผู้ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
  (  )   เห็นสมควรอนุญาต และควรก าหนดเงื่อนไขดังนี้ ……………………………………….……………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  (  )   เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ …………………………………………………………..…….…………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
 
   ( ลงชื่อ ) ………………………………………………. ผู้ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

       ( ………………………………………….. ) 
    ต าแหน่ง ………………………………..…………….. วันที่…../………/…….. 
 

ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
             (   )    อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
             (   )   ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
                                                       ( ลงชื่อ ) …………………………………. เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
                ( …………………………………….. ) 
                ต าแหน่ง ……………………………………... วันที่…../………/…….. 
 
 

 



 

 

 
 

 
        
        เขียนที่ ………………………………………………… 
         วันที่ …………. เดือน………….…………..พ.ศ……………. 
 ข้าพเจ้า …………………………………………………………..….. อายุ……………….. ปี  สัญชาติ …………………….…….. 
อยู่บ้านเลขท่ี ……………………. หมู่ที่ ……….…….. ตรอก/ซอย ………………………….……. ถนน …………………….….……… 
แขวง/ต าบล ………………………………. เขต/อ าเภอ ………..……………..…… เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต ………….…………. 
…………………………………….. จงัหวัด ……………..…………………… หมายเลขโทรศัพท์ …………………………………….…….. 
 ขอยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการประเภท …………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………. ตามใบอนุญาตเล่มที่ …………..…. เลขที่ ………………..…/…………….…… 
ออกให้เมื่อวันที่ ………….…. เดือน ………………………… พ.ศ……….……ต่อ (เจ้าพนักงานท้องถิ่น) ……………………….… 

พร้อมค าขอนี้  ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย  ดังนี้คือ 
  1)  ส าเนาบัตรประจ าตัว …………..……………………….(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
  2)  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  3)  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง คือ 
   3.1  .…………………………………………………………………………..…………………….……………… 
   3.2  …………………………………………………………………………………………………...……………. 
  4)  ..……………………………………………………………………………………………………………….……………… 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า   ข้อความในแบบค าขอต่ออายุใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 

 

     ( ลงชื่อ ) …………………….……………………. ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 
               ( …………………………………………. ) 
 

ความเห็นของผู้ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
    (  )   เห็นสมควรอนุญาต   
    (  )   เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ …………………………… 
…………………………………………………………………………..…. 

( ลงชื่อ ) …………………………. ผูไ้ด้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 ( …………………………………….….. ) 
 ต าแหน่ง ……………………………….… วันที่…../………/…….. 
 

ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  
    (  )   อนุญาต  ให้ประกอบกิจการได้ 
    (  )   ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 

 ( ลงชื่อ ) …………………………………….……….  
          ( ……………………………….…………….. ) 
  ต าแหน่ง ……………………………………………. 
          วันที่…….../…………………/………….. 
 

   
 
 
 

แบบค าขอต่ออายุใบอนุญาต 



 

 

ค าขอแจ้งเลิก 
การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

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

 ข้าพเจ้า (  ) บุคคลธรรมดา (  ) นิติบุคคล ชื่อ.................................................. ....................................... 
อายุ............ปีสัญชาติ..............เลขประจ าตัวบัตรประชาชน.................... ....................อยู่บ้าน.............................. 
ส านักงานเลขท่ี .............หมู่ที่..........ตรอก/ซอย.................................ถนน.....................................ต าบล............. 
อ าเภอ................................จังหวัด ........ ....................โทรศัพท์..................................โทรสาร............................... 
เป็นผู้ถือใบอนุญาต/ผู้รับมอบอ านาจใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายติ่สุขภาพ เล่มที่ ........เลขที่ ........ 
ปี....................ประกอบกิจการประเภท..............................................................ล าดับที่.......................................  
ใช้ชื่อสถานประกอบการว่า......................................................เลขที่ ..............หมู่ที่ .................ตรอก/ซอย..........  
..........................ถนน......................ต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โทรศัพท์........................... 
 ขอแจ้งเลิกประกอบกิจการดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เนื่องจาก .................................................... 
........................................................................................................................................................ ...................... 
เมื่อวันที่ .......... เดือน .....................................พ.ศ. .....................พร้อมทั้ งได้แนบหลักฐานที่น ามาประกอบ   
การพิจารณา ดังนี้ 
 1. ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เลขที่ ............เล่มที่ ..............ปี........................ 
 2. กรณผีู้ขออนุญาตไม่สามารถยื่นค าร้องด้วยตนเองต้องท าหนังสือมอบอ านาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีค่าธรรมเนียมค้างช าระจากการประกอบกิจการก่อนเลิกการประกอบกิจการ
และข้อความที่ระบุไว้ในแบบค าขอนี้เป็นจริงทุกประการ 
 

   (ลงชื่อ)..........................................................ผู้ยื่นค าร้องขอเลิกกิจการ 
            (......................................................) 
เรียน ผู้อ านวยการกองคลัง 
        ตรวจสอบแล้ว 
 (  ) เลิกประกอบการจริง 
 (  ) ยังไม่เลิกประกอบกิจการ 
   (ลงชื่อ)...................................................ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
           (.................................................) 
เรียน เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 (  ) เห็นควรให้เลิกประกอบกิจการและจ าหน่ายชื่อออกจากบัญชี 
 (  ) ยังไม่อนุญาตให้เลิกประกอบกิจการ 
 

   (ลงชื่อ).......................................................... 
    (                                  ) 
          ผู้อ านวยการกองคลัง 
 (  ) อนุญาต 
 (  ) ไม่อนุญาต 
   (ลงชื่อ)...................................................... 
     (                                  ) 
                   เจ้าพนักงานท้องถิ่น 



แบบสอบถามความคิดเห็น 
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.....  

 
************************ 

 

1. เพศ    ชาย    หญิง 
2. อายุ.................................................. ปี 
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