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๑ 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบข้อบัญญัติต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง 
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ. 2565 
************************************** 

หลักการ 
  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓๒ 
มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ ได้ก าหนดให้ท้องถิ่นมีอ านาจก าหนด
หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขของกิจการที่ต้องมีการควบคุม ประกอบกับมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 7 พ.ศ. ๒๕6๒ องค์การบริหาร       
ส่วนต าบลโป่งแดง ได้ออกข้อบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖5  เพ่ือเป็นการควบคุม
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในเขตต าบลโป่งแดง ไว้แล้วนั้น 
 

เหตุผล 
  โดยที่ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
พ.ศ. ๒๕๖5 ได้ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ไม่สอดคล้องกับขนาดพ้ืนที่ของกิจการและเศรษฐกิจในเขตต าบลโป่งแดงที่เปลี่ยนแปลงไป 
และเพ่ือให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาวการณ์     ในปัจจุบันจึงมีการยกเลิกข้อบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕56  ซึ่งจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในด้านการก ากับดูแล ควบคุมและป้องกัน
เกี่ยวกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จึงเสนอร่างข้อบัญญัติต าบล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
พ.ศ. ๒๕65 ขึ้น เพ่ือเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง พิจารณาเห็นชอบและใช้บังคับในพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 
  

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง 
เรื่อง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖5 

**************************** 
  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขและปรับปรุงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดงว่าด้วย
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร   
ส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล       
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. ๒๕62 ซึ่งประกอบกับมาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา๖๓ มาตรา ๖๕ 
แห่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๖๐ องค์การบริหาร    ส่วนต าบลโป่ง
แดง โดยได้รับความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง และนายอ าเภอขามทะเลสอ จึงตรา
ข้อบัญญัติขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ ๒๕๖5” 
 ข้อ ๒. ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง นับตั้งแต่วันที่ได้ประกาศไว้โดย
เปิดเผย ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕56  
 บรรดาข้อบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ และค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้หรือซึ่งขัด
หรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน  

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

***********************************  
 ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง 
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานรัฐมนตรีแต่งตั้ ง เพ่ือปฏิบัติ          
ตามพระราชบัญญัติ  สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
  “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
  “อาคาร” หมายความว่า  ตึกบ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงานหรือสิ่งสร้างขึ้น
อย่างอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช่สอยได้ 
  “อาคารที่พัก” หมายความว่า อาคารซึ่งโดยปกติบุคคลใช้อยู่ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนไม่ว่า
จะเป็นการอยู่อาศัยอย่างถาวรหรือชั่วคราว และมอบหมายรวมถึงโรงเรือน บ้านพักอาศัย โรงแรม หอพัก 
อาคารชุด หรืออาคารอ่ืนใดที่มีลักษณะเดียวกันที่สร้างขึ้นตามกฎหมายควบคุมอาคาร 
  “อาคารที่พักของคนงานก่อสร้าง” หมายความว่า บ้าน เรือน โรง หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนที่
สร้างข้ึนตามกฎหมายควบคุมอาคาร เพ่ือให้เป็นที่พักอาศัยของคนงานในระหว่างงานก่อสร้าง 
  “งานก่อสร้าง” หมายความว่า การประกอบการเกี่ยวกับการก่อสร้างทุ กประเภทซึ่ง
หมายความรวมถึงการดัดแปลง หรือซ่อมแซมรื้อถอนสิ่งก่อสร้างนั้นๆ ด้วย 
 



๓ 
 
  “คนงานก่อสร้าง” หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงท างานก่อสร้างให้แก่นายจ้างหรือผู้ว่าจ้างเพ่ือรับ
ค่าจ้างไม่ว่าจะเป็นผู้รับค่าจ้างด้วยตนเองหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความรวมถึงบุคคลในครอบครัวของคนงาน
ก่อสร้างด้วย 
  “อาคารโรงงาน” หมายความว่า อาคารโรงงานตามกฎหมายโรงงาน 
  “คนงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 
  “สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ออกตามความในมาตรา ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  “การค้า” หมายถึง การประกอบธุรกิจ การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม การเกษตรกรรม     
การผลิตหรือให้บริการใดๆ เพ่ือหาประโยชน์อันมีมูลค่า 
  “ผู้ด าเนินการกิจการ” หมายความว่า การประกอบธุรกิจ การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม 
การเกษตร การผลิตหรือการให้บริการใดๆ เพ่ือหาประโยชน์อันมีมูลค่า 
  “มลพิษทางเสียง” หมายความว่า สภาวะทางเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
  “มลพิษความสั่นสะเทือน” หมายความว่า สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจากการ
ประกอบกิจการของสถานประกอบการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
สาธารณชน 
  “มลพิษทางอากาศ” หมายความว่า สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
  “มลพิษทางน้ า” หมายความว่า สภาวะของน้ าทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน  
  “ต าบลโป่งแดง” หมายความว่า เขตองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง 
 ข้อ ๕ ให้กิจการประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้เป็นกิจการที่ต้องมีควบคุมในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
โป่งแดง 
  (๑) กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง 
   (๑.๑) การเพาะ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด 
   (๑.๒) การประกอบกิจการที่เลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะท านอง
เดียวกัน เพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือ
ค่าบริการในทางตรง หรือทางอ้อม หรือไม่ก็ตาม 
  (๒) กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
   ๒.๑ การฆ่า หรือการช าแหละเนื้ อสัตว์  ยกเว้นในสถานที่ จ าหน่ายอาหาร                    
เร่ขาย หรือขายในตลาด 
   ๒.๒ การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ 
   ๒.๓ การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 
   ๒.๔ การเค่ียวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์ 
   ๒.๕ การผลิตสิ่งของเครื่องใช้ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก เขา หนัง    
ขนสัตว์อ่ืนๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใดๆ ซึ่งมิใช่เพ่ือเป็นอาหาร 
 



๔ 
 
   ๒.๖ การผลิต โม่ ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระท าอ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืช        
หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพ่ือเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์ 
   ๒.๗ การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง 
  (๓) กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ าดื่ม ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย 
การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
   ๓.๑ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าพริกแกง น้ าพริกปรุงส าเร็จ เต้าเจี้ยว ซีอ้ิว 
น้ าจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดต่างๆ 
   ๓.๒ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ปลาร้า ปลาเจ่า 
กุ้งเจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่ า ไส้กรอก กะปิ น้ าปลา หอยดอง น้ าเคย น้ าบูดู ไตปลา หรือ ผลิตภัณฑ์
อ่ืนๆ ที่คล้ายคลึง 
   ๓.๓ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหลัก ดอง แช่อ่ิม จาก ผัก ผลไม้ หรือพืช
อย่างอ่ืน 
   ๓.๔ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด นึ่ง ต้ม 
ตุ๋น เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอ่ืนใด 
   ๓.๕ การผลิต สะสม หรือบรรจุลูกชิ้น 
   ๓.๖ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้น
เส้น เกี้ยมอ๋ี เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่คล้ายคลึงกัน 
   ๓.๗ การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตต้ี พาสตา หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆที่คล้ายคลึงกัน 
   ๓.๘ การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอื่นๆ  
   ๓.๙ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ านม หรือผลิตภัณฑ์จากน้ านมสัตว์ 
   ๓.๑๐ การผลิตสะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย        
ผลิตภัณฑ์เนยเทียม ผลิตภัณฑ์เนยผสม 
   ๓.๑๑ การผลิตไอศกรีม 
   ๓.๑๒ การค่ัว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ 
   ๓.๑๓ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืนๆ 
   ๓.๑๔ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์ น้ าส้มสายชู 
ข้าวหมาก น้ าตาลเมา 
   ๓.๑๕ การผลิตน้ ากลั่น น้ าบริโภค น้ าดื่มจากเครื่องจ าหน่ายอัตโนมัติ 
   ๓.๑๖ การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ าแข็ง 
   ๓.๑๗ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าอัดลม น้ าหวาน น้ าโซดา น้ าจากพืช ผัก
ผลไม้ เครื่องดื่มชนิดต่างๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด 
   ๓.๑๘ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะ 
อ่ืนใด 
   ๓.๑๙ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร 
   ๓.๒๐ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ าตาล น้ าเชื่อม 
   ๓.๒๑ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ 
   ๓.๒๒ การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้ า ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น 
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   ๓.๒๓ การปกระกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร 
   ๓.๒๔ การเก็บ 
 (๔) กิจการที่เก่ียวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด 
  (๔.๑) การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา 
  (๔.๒) การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องส าอางรวมทั้งสบู่ที่ใช้กับ
ร่างกาย 
  (๔.๓) การผลิต บรรจุส าลี ผลิตภัณฑ์จากส าลี 
  (๔.๔) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมส าเร็จรูป 
  (๔.๕) การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ ายาท าความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดต่างๆ 
 (๕) กิจการที่เก่ียวกับการเกษตร 
  (๕.๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ ามันจากพืช 
  (๕.๒) การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ 
  (๕.๓) การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้งมันส าปะหลัง แป้งสาคู แป้งจากพืช หรือแป้งอ่ืน ๆ ใน
ท านองเดียวกัน 
  (๕.๔) การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม 
  (๕.๕) การผลิตยาสูบ 
  (๕.๖) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช 
  (๖.๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ย หรือวัสดุที่น าไปผลิตปุ๋ย 
  (๖.๘) การผลิตเส้นใยจากพืช 
  (๖.๙) การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันส าปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด 

  
 (๖) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่ 
  (๖.๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่าง ๆด้วยโลหะหรือแร่ 
  (๖.๒) การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการใน (๖.๑) 
  (๖.๓) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซหรือ
ไฟฟ้า ยกเว้นกิจการใน (๖.๑) 
  (๖.๔) การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอ่ืนใด ยกเว้น
กิจการใน (๖.๑) 
  (๖.๕) การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเว้นกิจการใน (๖.๑) 
  (๖.๖) การท าเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่ 
 (๗) กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
  (๗.๑) การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 
  (๗.๒) การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
  (๗.๓) การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ 
หรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
  (๗.๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการหรือ
จ าหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย 
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  (๗.๕) การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรือ อัดฉีดยานยนต์ 
  (๗.๖) การผลิต สะสม จ าหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่ 
  (๗.๗) การจ าหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์ หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ 
  (๗.๘) การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ 
  (๗.๙) การผลิต การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยาน
ยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องมือเก่า 
 (๘) กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ 
  (๘.๑) การผลิตไม้ขีดไฟ 
  (๘.๒) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ท าค้ิว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
  (๘.๓) การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งส าเร็จสิ่งของเครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ จาก
ไม้ หวาย ชานอ้อย 
  (๘.๔) การอบไม้ 
  (๘.๕) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป 
  (๘.๖) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดด้วยกระดาษ 
  (๘.๗) การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ 
  (๘.๘) การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน 
 (๙) กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 
  (๙.๑) การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
  (๙.๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด 
  (๙.๓) การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ ยกเว้นกิจการใน (๙.๑) หรือในสถานพยาบาลตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
  (๙.๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ า อบไอน้ า อบสมุนไพร ยกเว้นกิจการใน (๙.๑) หรือ
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
  (๙.๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพ่ือให้บริการพักชั่วคราว
ส าหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอ่ืนในท านองเดียวกัน 
  (๙.๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอ่ืน
ในท านองเดียว 
  (๙.๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
  (๙.๘) การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นร า ร าวง รองแง็ง ดิสโกเธอ คาราโอเกะ หรือตู้
เพลง หรือการแสดงอื่น ๆ ในท านองเดียวกัน 
  (๙.๙) การประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจการอ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน 

        ยกเว้นกิจการใน (๙.๑) 
  (๙.๑๐) การประกอบกิจการการเล่นยกเว้นกิจการใน (๙.๑) และสเกต หรือโรลเลอร์เบลด 
หรือการเล่นอื่น ๆ ในท านองเดียวกัน 
  (๙.๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
  (๙.๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกก าลังกาย 
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  (๙.๑๓) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ าหนัก 
  (๙.๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม 
  (๙.๑๕) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ 
  (๙.๑๖) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
  (๙.๑๗) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์ หรือ
สิ่งแวดล้อม 
  (๙.๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย 
  (๙.๑๙) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบ้านของผู้รับบริการ 
  (๙.๒๐) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ 
  (๙.๒๐) การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้ า ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ชั่วคราว 
 (๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ 
  (๑๐.๑) การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก 
  (๑๐.๒) การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย นุ่น หรือใยสังเคราะห์ 
  (๑๐.๓) การปั่นฝ้าย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร 
  (๑๐.๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเครื่องจักร 
  (๑๐.๕) การเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเครื่องจักร 
  (๑๐.๖) การพิมพ์ผ้า และสิ่งทออ่ืน ๆ 
  (๑๐.๗) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 
  (๑๐.๘) การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืน ๆ 
 (๑๑) กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
  (๑๑.๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
  (๑๑.๒) การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหิน ด้วยเครื่องจักร 
  (๑๑.๓) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
  (๑๑.๔) การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด โม่ บด 
หรือ ย่อย ด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการใน (๑๑.๒) 
  (๑๑.๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
  (๑๑.๖) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 
  (๑๑.๗) การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน 
  (๑๑.๘) การผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม 
  (๑๑.๙) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
  (๑๑.๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย 
  (๑๑.๑๑) การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 
  (๑๑.๑๒) การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก แก้ว หิน หรือวัตถุอ่ืนใด และ
ยกเว้นกิจการใน (๖.๕) 
 
 
 
 



๘ 
 (๑๒) กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่าง ๆ 
  (๑๒.๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์ หรือสารตัวท าละลาย 
  (๑๒.๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ 
  (๑๒.๓) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
  (๑๒.๔) การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่ายโค้ก 
  (๑๒.๕) การพ่นสี ยกเว้นกิจการใน (๗.๑) 
  (๑๒.๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์             
เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
  (๑๒.๗) การโม่ สะสม หรือบดชัน 
  (๑๒.๘) การผลิตสีหรือน้ ามันผสมสี 
  (๑๒.๙) การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ 
  (๑๒.๑๐) การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
  (๑๒.๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
  (๑๒.๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
  (๑๒.๑๓) การผลิตน้ าแข็งแห้ง 
  (๑๒.๑๔) การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิต
ดอกไม้เพลิง 
  (๑๒.๑๕) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา 
  (๑๒.๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารก าจัดศัตรูพืชหรือพาหะน าโรค 
  (๑๒.๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว 
 ๑๓ กิจการอื่น ๆ 
  (๑๓.๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 
  (๑๓.๒) การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ อุปกรณ์
ไฟฟ้า 
  (๑๓.๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
  (๑๓.๔) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร 
  (๑๓.๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช ารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 
  (๑๓.๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
  (๑๓.๗) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพ่ือน าไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม ่
  (๑๓.๘) การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใช่สิ่งทอ 
  (๑๓.๙) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา 
  (๑๓.๑๐) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร 
  (๑๓.๑๑) การให้บริการควบคุมป้องกันและก าจัดแมลง หรือสัตว์พาหะน าโรค 
  (๑๓.๑๒) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง 
  (๑๓.๑๓) การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล 
 ข้อ ๖ เมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ข้อบัญญัติมีผลบังคับใช้ ห้ามผู้ใดประกอบกิจการตาม
ประเภทที่ก าหนดไว้ในข้อ ๕ ในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบ
ใบอนุญาตท้ายข้อบัญญัตินี้ 



๘ 
 

หมวด ๒ 
สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล 

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

 ข้อ ๗ ผู้ประกอบกิจการ ตามประเภทที่ก าหนดไว้ใน ข้อ ๕ ทั้งที่เป็นการค้าและไม่เป็นการค้าจะต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพดังต่อไปนี้ 
  (๑) สถานที่ตั้ง อาคาร โครงสร้าง ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  (๒) สถานที่ตั้งต้องไม่อยู่อยู่ในท าเลซึ่งท าทางระบายน้ า รับน้ าโสโครกให้พ้นจากที่นั้น
โดยสะดวก 
  (๓) ต้องท าการระบายน้ าสาธารณะหรือบ่อ ซึ่งรับน้ าโสโครก โดยใช้วัตถุถาวร มีลักษณะเรียบ 
ไม่ซึม ไม่รั่ว น้ าไหลได้สะดวก 
  ระบายน้ าและรางน้ าต้องไม่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้งานในทางน้ า หรือผู้อาศัยใกล้เคียง และหากเมื่อ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นควรว่าต้องมีบ่อน้ าพักโสโครก หรือมีระบบบ าบัดน้ าเสีย ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
  (๔) ต้องจัดให้มีแสงสว่าง และทางระบายอากาศเพียงพอ 
  (๕) ต้องจัดให้มีน้ าสะอาดเพียงพอแก่กิจการนั้น โดยเฉพาะกิจการที่เกี่ยวกับการผลิตอาหาร 
  (๖) ต้องมีระบบก าจัดสิ่งปฏิกูล มูลฝอย และที่รองรับขยะ อันได้สุขลักษณะ 
  (๗) ต้องมีระบบก าจัดมลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิต รวมทั้งกลิ่น เสียง แสง รังสี ความ
สั่นสะเทือน ฝุ่นละออง ควัน เขม่า เถ้า มูลหรือสิ่งใดซึ่งอาจเป็นเหตุร าคาญ 
  (๘) ต้องจัดให้มีห้องน้ า ห้องส้วม เพียงพอแก่กิจการนั้น และต้องอยู่ในที่ซึ่งเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขเห็นชอบ 
  (๙) ต้องจัดให้มีระบบป้องกัน อัคคีภัย และระบบแจ้งเตือนการเกิดอัคคีภัย 
  (๑๐) ต้องรักษาสถานที่ให้อยู่ในสภาวะอันดีเสมอ และท าความสะอาด สถานที่ ประกอบการ
ค้าให้สะอาดทุกวัน รวมทั้งต้องรักษาสถานที่ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุง แมลงวัน และสัตว์น าโรคต่าง ๆ 
  (๑๑) สถานที่เกี่ยวกับการตาก การหมัก หรือผึ่งวัตถุ ต้องมีที่ส าหรับตาก หมัก หรือผึ่งวัตถุ
ตามท่ีเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 

หมวดที่ ๓ 
ใบอนุญาต 

******************************** 
 ข้อ ๘ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการค้า ตามข้อ ๕ ต้องยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่
ก าหนดท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๙ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการค้า ตามข้อ ๕ จะต้องน าส าเนาหลักฐานดังต่อไปนี้มาแสดงต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

(๑) บัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
(๓) ใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยเอกสาร 
(๔) เอกสารต่าง ๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง ก าหนด 

 



๑๐ 
  
 ข้อ ๑๐ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะด าเนินการออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วย
เหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าตาม ข้อ ๕ ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอตามข้อ 
๗ และหลักฐานตามข้อ ๙ ต้องครบถ้วนแล้ว 
  ในกรณีมีเหตุอันจ าเป็น เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจด าเนินการได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรค
หนึ่งสามารถขยายเวลาไปได้อีก ๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๑๕ วัน โดยจะมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุ
จ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่งหรือตามท่ีขยายเวลาไว้แล้วนั้น 
 ข้อ ๑๑ ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการค้าประเภทใดที่ประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
ค้าเช่นนั้น ต่อไป จะต้องยื่นค าขอต่ออายุตามแบบที่ก าหนดท้ายข้อบัญญัตินี้ ภายในก าหนดสามสิบวันก่อนสิ้น
อายุใบอนุญาต 
 ข้อ ๑๒ ผู้ที่ ได้รับอนุญาตตามข้อ ๑๐ และผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตตามข้อ ๑๑ จะต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาต ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ ในวันที่มารับ
ใบอนุญาตหรือวันที่มายื่นค าขอต่อใบอนุญาตแล้วแต่กรณีผู้ประกอบกิจการค้าขายใดไม่ช าระค่าธรรมเนียมตาม
ก าหนดเวลาในวรรคหนึ่งต้องช าระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระเว้นแต่จะ
ได้บอกเลิกการด าเนินกิจการก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมตามข้อบัญญัตินี้ 
 ข้อ ๑๓ ผู้ที่ได้รับประกอบใบอนุญาตประกอบกิจการค้าจะต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผย และเห็น
ได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจาร 
 ข้อ ๑๔ กรณีใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด 
 การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามข้อ ๘ และข้อ ๙ โดยอนุโลม 
และให้ใช้ใบนี้แทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 
 ข้อ ๑๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้ารายใดไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อบัญญัตินี้   
หรือตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติหรือกฎกระทรวงที่ออกพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอ านาจสั่งให้แก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้ และถ้าผู้ได้รับค าสั่งไม่แก้ไขหรือปรับปรุง
ภายในเวลาที่ก าหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตภายในเวลาที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่
เกินสิบห้าวัน 
 ในกรณีท่ีผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้ารายใดถูกพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป และมีเหตุ
ที่จะต้องถูกสั่งพักใบอนุญาตอีก  หรือต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติหรือ การ
ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่ง ก่อให้เกิดอันตรายที่ร้ายแรงต่อสุขภาพประชาชนให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอ านาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้ 
 ข้อ ๑๖ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการค้าที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
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หมวด ๔ 
บทก าหนดโทษ 

****************************** 
 ข้อ ๑๗ ผู้ประกอบการค้ารายใด ไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามบทก าหนด
โทษ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้ 
 มาตรา ๖๘ ผู้ใดฝ่าฝืนกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา ๖ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 
 มาตรา ๖๘/๑ ผู้ใดฝ่าฝืนกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา ๖ ในกรณีที่เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อหรือมูล
ฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือท้ัง
จ าทั้งปรับ 
 มาตรา ๖๙ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของอธิบดีกรมอนามัยตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง โดยไม่มีเหตุหรือข้อ
แก้ตัวอันสมควร หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามมาตรา ๘ วรรคสอง หรือ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตามมาตรา ๘ วรรคสาม ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้า
หมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 มาตรา ๗๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๑๗ 
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดหรือคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครตามมาตรา ๑๗/๓ (๘) หรือ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๖๖/๒ (๒) โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 มาตรา ๗๑ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๙ มาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๓๔ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
หกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 มาตรา ๗๒ ผู้ใดจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารตามมาตรา ๓๘ ซึ่งมีพ้ืนที่เกิน
สองรอ้ยตารางเมตรโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 
 ผู้ใดจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารตามวรรคหนึ่ง ซึ่งมีพ้ืนที่ไม่เกินสองร้อย
ตารางเมตร โดยไม่มีหนังสือรับรองการแจ้ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นห้า
พันบาท 
 มาตรา ๗๓ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติท้องถิ่นออกตามความในมาตรา ๒๐ (๕) มาตรา ๓๒ (๒) มาตรา ๓๕ 
(๑) หรือ (๔) หรือมาตรา ๔๐ (๒) หรือ (๓) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๕ (๒) หรือ (๓) หรือมาตรา ๔๐ 
(๑) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาท 
 มาตรา ๗๓/๑ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา ๒๐ (๑) (๒) (๓) หรือ (๖) ใน
กรณีท่ีเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อหรือมูลฝอยที่เป็นพาหรืออันตรายจากชุมชน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน 
หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 มาตรา ๗๓/๒ ผู้รับอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา ๒๐ (๕) ในกรณี
เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ หรือมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
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 มาตรา ๗๔ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๗ 
วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศที่ออกตามมาตรา 
๒๘/๑ วรรคสอง โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๗ วรรคสอง หรือมาตรา ๒๘ วรรคสองต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือ
ปรับไม่กินสองหมื่นห้าพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 มาตรา ๗๕ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๔ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
ห้าพันบาท และปรับอีกไม่เกินวันละสองพันห้าร้อยบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน 
 มาตรา ๗๖ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดไว้ในใบอนุญาตตาม
มาตรา ๓๓ วรรคสอง หรือมาตรา ๔๑ วรรคสาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
 มาตรา ๗๗ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๑ วรรคสอง หรือฝ่าฝืนประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 
๔๒ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
 มาตรา ๗๘ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๖ หรือฝ่าฝืนประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๒ 
(๒) หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นท่ีออกตามมาตรา ๔๓ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 
 มาตรา ๗๙ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียก หรือไม่ยอมแจ้งข้อเท็จจริงหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐาน 
หรือขัดขวางหรือไม่อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้ องถิ่นหรือเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข หรือผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๔ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน 
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 มาตรา ๘๐ ผู้ด าเนินกิจการผู้ใดด าเนินกิจการในระหว่างที่มีค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่ นให้หยุด
ด าเนินกิจการ หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๕ มาตรา ๕๒ หรือมาตรา ๖๕ 
วรรคสอง โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน 
ห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และปรับอีกไม่เกินวันละสองหมื่นห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง 
 มาตรา ๘๑ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามมาตรา ๔๖ วรรคสอง โดยไม่มีเหตุ
หรือข้อแก้ตัวอันสมควร หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
สามเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 มาตรา ๘๒ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันห้าร้อย
บาท 
 มาตรา ๘๓ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๕๗ หรือมาตรา ๕๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันห้า
ร้อยบาท 
 มาตรา ๘๔ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดด าเนินกิจการในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และปรับอีกไม่เกินวันละสองหมื่นห้าพันบาท
ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน 
 มาตรา ๘๔/๑ ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท าความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิด
จากการสั่งการหรือการกระท าของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติ
บุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระท าการ และละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระท า
การจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท าความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย 
 มาตรา ๘๕ ให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบ 

(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ผู้แทนกรุงเทพมหานคร ผู้แทนส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
และผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด เป็นกรรมการ และให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง
ข้าราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการอีกไม่เกินสองคน 



13 
 (๒) ในเขตจังหวัดอ่ืน ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด อัยการจังหวัด และผู้บังคับการต ารวจภูธร
จังหวัด เป็นกรรมการ และให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นเลขานุการ และให้นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้ช่วยเลขานุการอีกไม่เกินสองคน 
 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้าเห็นว่าผู้ต้องหาไม่ควรได้รับโทษถึงจ าคุกหรือไม่ควรถูก
ฟ้องร้อง ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอ านาจเปรียบเทียบ 
 ส าหรับความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือเป็นความผิดที่มีโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่
เกินสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน หรือทั้งจ าทั้งปรับ คณะกรรมการเปรียบเทียบอาจมอบหมายให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมายมีอ านาจเปรียบเทียบได้ด้วย 
 การเปรียบเทียบของคณะกรรมการเปรียบเทียบและเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น
มอบหมาย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 เมื่อผู้ต้องหาได้ช าระเงินค่าปรับตามจ านวนที่ เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการ
เปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

บทเฉพาะกาล 
*************************************** 

 ข้อ ๑๘ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ และให้มี
อ านาจออกประกาศ ระเบียบ หรือค าสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 ข้อ ๑๙ บรรดาใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ได้ออกก่อนวันบังคับใช้ข้อบัญญัติ
นี้ ให้คงใช้ได้ต่อไปจนสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น 

ประกาศ  ณ  วันที่    
  
        
              ( นายสิปปนนท์    ศรีโพธา ) 
                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง 
 
 
 
                           เห็นชอบ 
 

  
          ( นางสาวอรวรรณ   มีใหม่ ) 
             นายอ าเภอขามทะเลสอ 
 
 
 
 
 



บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง 

เรื่อง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2565 

  
ล าดับ รายการ อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาท) 
1 
 

กิจการเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ 

1.1  การเพาะพันธุ์  เลี้ยง  และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด 

  1.1.1 การเลี้ยงม้า โค กระบือ  
        ก. ตั้งแต่ 1๑  แต่ไม่เกิน 20 ตัว 

        ข. ตั้งแต่ 21 ตัวขึ้นไป 

 

 
 
 
 

3๐๐ 

5๐๐ 

 1.1.2 การเลี้ยงสุกร 

       ก. ตั้งแต่ 21 แต่ไม่เกิน  ๕0  ตัว 

       ข. ตั้งแต่ ๕1 แต่ไม่เกิน  ๑๐๐  ตัว 

       ค. ตั้งแต่  ๑๐1  ตัวขึ้นไป 

 

3๐๐ 

5๐๐ 

1,0๐๐ 

1.1.3 การเลี้ยงแพะ  แกะ 

       ก. ตั้งแต่ 21 แต่ไม่เกิน  ๕0  ตัว 

       ข. ตั้งแต่ ๕1 แต่ไม่เกิน  ๑๐๐  ตัว 

       ค. ตั้งแต่  ๑๐1  ตัวขึ้นไป 

 

3๐๐ 

5๐๐ 

1,0๐๐ 

1.1.4 การเลี้ยงห่าน  เป็ด  ไก่  นก 
       ก. ตั้งแต่  ๑๐๐  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๕00 ตัว 

       ข. ตั้งแต่  ๕๐๑ ตัว แต่ไม่เกิน  ๑,๐00 ตัว 

       ค. ตั้งแต่  ๑,๐๐1 ตวัขึ้นไป 

 

3๐๐ 

5๐๐ 

1,0๐๐ 

1.1.5 การเลี้ยงสัตว์น้ า 

      ก. พื้นที่ตั้งแต่ ๑ – ๕ ไร่ 
      ข. พ้ืนที่ ๕ ไรขึ้นไป 
       

 

5๐๐ 

1,0๐๐ 

 
 1.1.6 การเลี้ยงจระเข 

       ก. ตั้งแต่ ๕ แต่ไม่เกิน  ๑0  ตัว 

       ข. ตั้งแต่  ๑1  ตัวขึ้นไป 
 

 
2๐๐ 

5๐๐ 

 
 1.1.๗ การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอานม 

      ก. ตั้งแต่ 1๑  แต่ไม่เกิน 20 ตัว 

      ข. ตั้งแต่ 21 ตวัขึ้นไป 

 
 
 
 
 

 
3๐๐ 

1,0๐๐ 

 
 
 



ล าดับ รายการ อัตราค่าธรรมเนียม 
(บาท) 

 1.๒ การประกอบกิจการสัตว์เลี้ยง  รวบรวมสัตว์  หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมี
ลักษณะท านองเดียวกันเพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือประโยชน์ของ
กิจการนั้น ทั้งนี้จะมีการเรียกเก็บค่าดู หรือค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 

1,0๐๐ 

2. 
 

กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
2.1 การฆ่า หรือการช าแหละเนื้อสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร                    
เร่ขาย หรือขายในตลาด 
      ก. การฆ่าสัตว์ใหญ่  ได้แก่  โค  กระบือ  ฯ 
          1.จ านวน   11 - 50 
          2.จ านวน   51 - 100 
          3.จ านวน  101 ตัวขึ้นไป 
      ข. การฆ่าสัตว์ขนาดเล็ก 
          1.จ านวน   11 - 50 
          2.จ านวน   51 - 100 
          3.จ านวน  101 ตัวขึ้นไป 

 
 
 
 

5๐๐ 
1,๐๐๐ 
2,000 

 
5๐๐ 

1,๐๐๐ 
2,000 

2.2 การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์  ขนสัตว์ 5๐๐ 

2.3 การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 5๐๐ 

2.4 การเค่ียวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์ 5๐๐ 

2.5 การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ จากเปลือก กระดอง 
กระดูก เขา หนัง ขนสัตว์หรือส่วนอ่ืน ๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก 
เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ ซ่ึงมิใช่เพื่อเป็นอาหาร 

5๐๐ 

๒.๖ การผลิต  โม่  ป่น  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระท าอ่ืนใดต่อ
สัตว์หรือ พืช  หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืช  เพ่ือเป็นอาหารสัตว์
หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์  

๑,๐๐๐ 

๒.๗ การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง ๑,๐๐๐ 

3. 
 

กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ าดื่ม ยกเว้นในสถานที่จ าหน่าย
อาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน 
3.1 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าพริกแกง น้ าพริกปรุงส าเร็จ 
เต้าเจี้ยว ซีอ๊ิว น้ าจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ 
      ก. ไม่ใช่โรงงาน  (ไม่ใช้เครื่องจักร /เครื่องจักรน้อยกว่า 5 แรงม้า) 
      ข. โรงงาน  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3๐๐ 
๑,๐๐๐ 



ล าดับ 
 

รายการ อัตราค่าธรรมเนียม 
(บาท) 

 (3.๒) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่
ปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่ า ไส้กรอก กะปิ 
น้ าปลา หอยดอง น้ าเคย น้ าบูดู  ไตปลา หรือผลิตภัณฑ์ อ่ืน ๆ ที่
คล้ายคลึงกัน 
      ก. ไม่ใช่โรงงาน (ไม่ใช้เครื่องจักร /เครื่องจักรน้อยกว่า 5 แรงม้า)           
      ข. โรงงาน 

 
 
 
 

3๐๐ 
๑,๐๐๐      

 (3.๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อ่ิม จากผัก 
ผลไม้ หรือพืชอย่างอ่ืน    
      ก. ไม่ใช่โรงงาน (ไม่ใช้เครื่องจักร /เครื่องจักรน้อยกว่า 5 แรงม้า)         
      ข. โรงงาน 

 
 

300 
1,000 

 (3.๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการ
ตาก บด นึ่ง ต้ม ตุ๋น เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือ
วิธีอ่ืนใด           
     ก. ไม่ใช่โรงงาน (ไม่ใช้เครื่องจักร /เครื่องจักรน้อยกว่า 5 แรงม้า) 
     ข. โรงงาน 

 
 
 

300 
1,000 

 (3.๕) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น 
     ก. ไม่ใช่โรงงาน  (ไม่ใช้เครื่องจักร /เครื่องจักรน้อยกว่า 5 แรงม้า)         
     ข. โรงงาน 

 
200 

1,000 
 (3.๖) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว 

เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี้ยมอ๋ี เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่
คล้ายคลึงกัน     

๒๐๐ 
 

 (3.๗) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเก็ตตี้้ พาสตา หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ 
ที่คล้ายคลึงกัน   

๒๐๐ 

 (3.๘) การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอ่ืน ๆ ๒๐๐ 

 (3.๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ านม หรือผลิตภัณฑ์จากน้ านม
สัตว์  

๑,๐๐๐ 

 (3.๑๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม 
ผลิตภัณฑ์เนย ผลิตภัณฑ์เนยเทียม ผลิตภัณฑ์เนยผสม    

๑,๐๐๐ 

 (3.๑๑) การผลิตไอศกรีม 300 

 (3.๑๒) การค่ัว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ 300 
 (3.๑๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่ม

ชนิดผงอ่ืน ๆ 
 
 
 

300 



ล าดับ รายการ อัตราค่าธรรมเนียม 
(บาท) 

  
(3.๑๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ 
ไวน์ น้ าส้มสายชู ข้าวหมาก น้ าตาลเมา 
     ก. ไม่ใช่โรงงาน  (ไม่ใช้เครื่องจักร /เครื่องจักรน้อยกว่า 5 แรงม้า)         
     ข. โรงงาน 

 
 
 

300 
1,000 

 (3.๑๕) การผลิตน้ ากลั่น น้ าบริโภค น้ าดื่มจากเครื่องจ าหน่ายอัตโนมัติ 
     ก.  เครื่องจ าหน่ายอัตโนมัติ 
    ข.  โรงงานผลิต 

 
300 
500 

 (3.๑๖) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ าแข็ง 
    ก. สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ าแข็ง 
    ข. โรงงานผลิต 

 
300 

1,000 

 (3.๑๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าอัดลม น้ าหวาน น้ าโซดา น้ า
จากพืช ผัก ผลไม้ เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะ
อ่ืนใด 
     ก. ไม่ใช่โรงงาน  (ไม่ใช้เครื่องจักร /เครื่องจักรน้อยกว่า 5 แรงม้า)         
     ข. โรงงาน 

 
 
 

300 
1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 (3.๑๘) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือ
ภาชนะอ่ืนใด 
     ก. ไม่ใช่โรงงาน  (ไม่ใช้เครื่องจักร /เครื่องจักรน้อยกว่า 5 แรงม้า)         
     ข. โรงงาน 

 
 

300 
1,000 

 (3.๑๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร 1,000 

 (3.๒๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ าตาล น้ าเชื่อม 1,000 

  (3.๒๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ 300 

  (3.๒๒) การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้ า ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการ
ห้องเย็น 

300 

   (3.๒๓) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร  500 

   (3.๒๔) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร 
 

1,000 

4 
 
 

กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ์  อุปกรณ์การแพทย์  เครื่องส าอาง  
ผลิตภัณฑ์ช าระล้าง 
(4.๑) การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา 
 
 
 

300 



ล าดับ รายการ อัตราค่าธรรมเนียม 
(บาท) 

 (4.๒) การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องส าอาง
รวมทั้งสบู่ที่ใช้กับร่างกาย 
     ก. ไม่ใช่โรงงาน  (ไม่ใช้เครื่องจักร /เครื่องจักรน้อยกว่า 5 แรงม้า)         
     ข. โรงงาน 

 
 

300 
1,000 

 (4.๓) การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ ายาท าความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ท า
ความสะอาดต่าง ๆ 
     ก. ไม่ใช่โรงงาน  (ไม่ใช้เครื่องจักร /เครื่องจักรน้อยกว่า 5 แรงม้า)         
     ข. โรงงาน 

 
 

300 
1,000 

5. 
 

กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 
(5.๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ ามันจากพืช 

 
1,000 

 (5.๒) การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ 
     ก. ไม่ใช่โรงงาน  (ไม่ใช้เครื่องจักร /เครื่องจักรน้อยกว่า 5 แรงม้า)         
     ข. โรงงาน 

 

200 

1,000 

 (5.๓) การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้งมันส าปะหลัง แป้งสาคู แป้งจากพืช 
หรือแป้งอ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน 

1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 (5.๔) การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ 
ก็ตาม 
    การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร 

ก. ตั้งแต่ 1- 5 แรงม้า 
ข. เกิน  ๕  แรงม้า  แต่ไม่เกิน  2๐  แรงม้า 
ค. เกิน  20  แรงม้า 

การแบ่งบรรจุข้าว 
ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข. โดยใช้เครื่องจักร (โรงงาน) 

 
 
 

200 
500 

2,000 
 

500 
2,000 

 (5.๕) การผลิตยาสูบ 2,000 

 (5.6) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช 500 

 (5.7) การผลิต สะสม หรือ แบ่งบรรจุปุ๋ย หรือวัสดุที่น าไปผลิตปุ๋ย 
     ก. ไม่ใช่โรงงาน  (ไม่ใช้เครื่องจักร /เครื่องจักรน้อยกว่า 5 แรงม้า)         
     ข. โรงงาน 

 
500 

2,000 
 (5.๘) การผลิตเส้นใยจากพืช 

 
 
 
 
 

200 



ล าดับ รายการ อัตราค่าธรรมเนียม 
(บาท) 

 (5.๙) การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันส าปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย 
ข้าวโพด 
     ก. ไม่ใช่โรงงาน  (ไม่ใช้เครื่องจักร /เครื่องจักรน้อยกว่า 5 แรงม้า)         
     ข. โรงงาน 

 
 

500 
2,000 

6 
 

กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่ 
(6.๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้
ต่างๆ ด้วยโลหะหรอืแร่ 
     ก. ไม่ใช่โรงงาน  (ไม่ใช้เครื่องจักร /เครื่องจักรน้อยกว่า 5 แรงม้า)         
     ข. โรงงาน 

 
 
 

500 
2,000 

 (6.๒) การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการใน 
(๖.๑) 

1,000 
 

 (6.๓) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วย
เครื่องจักรหรือก๊าซ หรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการใน (๖.๑)  
 

1,000 

 (6.๔) การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล 
หรือโลหะอ่ืนใด ยกเว้นกิจการใน (๖.๑)  
 

1,000 

 (6.๕) การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเว้นกิจการใน 
(๖.๑) 

1,000 
 

 (6.๖) การท าเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่ 1,000 
7 กิจการเกี่ยวกับยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

(7.๑) การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 
    ก. พื้นที่ไม่เกิน 20 -  50  ตารางเมตร 
    ข. พ้ืนที่เกิน 50 ตารางเมตร 

 
 

500 
2,000 

 (7.๒) การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
 

5,000 

 (7.๓) การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบ
ไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ 
เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
    ก. พื้นที่ไม่เกิน 20 -  50  ตารางเมตร 
    ข. พ้ืนที่เกิน 50 ตารางเมตร 

 
 
 

500 
2,000 

 (7.๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่ง
มีไว้บริการหรือจ าหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือ
ปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ดังกล่าวด้วย 
    ก. รถจักรยานยนต์ 
    ข. รถยนต ์
    ค. เครื่องจักรกล 
 

 
 
 

1,000 
3,000 
3,000 



ล าดับ รายการ อัตราค่าธรรมเนียม 
(บาท) 

 (7.๕) การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรือ อัดฉีดยานยนต์ 1,000 

 (7.๖) การผลิต สะสม จ าหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่ 300 

 (7.๗) การจ าหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์ หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ 
    ก. รถจักรยานยนต์ 
    ข. รถยนต ์

 
300 
500 

 (7.๘) การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็น
ส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า 

 

500 

8. 
 

กิจการเกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ 
(8.๑) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ท าคิ้ว หรือตัดไม้ด้วย
เครื่องจักร 

 
1,000 

 
 (8.๒) การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งส าเร็จสิ่งของเครื่องใช้ 

หรือผลิตภัณฑ์ จากไม้ หวาย ชานอ้อย 
500 

 (8.๓) การอบไม้ 1,000 

 (8.๔) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป 
 

300 

 (8.๕) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดด้วย
กระดาษ 

3,000 

 (8.๖) การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ 5,000 
 (8.๗) การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน 1,000 

9. 
 

กิจการเกี่ยวกับการบริการ 
(9.๑) การประกอบกิจการสปา  เว้นแต่เป็นการให้บริการใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ 

 
500 

 (9.๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด 
 

5,000 

 (9.๓) การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

200 



ล าดับ รายการ อัตราค่าธรรมเนียม 
(บาท) 

 (9.๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ า อบไอน้ า อบสมุนไพร เว้นแต่
เป็นการให้บริการใน สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
หรือในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
 

500 

 (9.๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักท่ีมิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพ่ือ
ให้บริการพักชั่วคราวส าหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมี
ค่าตอบแทน หรือกิจการอ่ืนในท านองเดียวกัน 
    ก. ห้องพัก  จ านวน  ๑๐  -  ๒๐  ห้อง 
    ข. ห้องพัก  จ านวน  ๒๑  -  ๓๐  ห้อง 
    ค. ห้องพัก  จ านวน  ๓๑  -  ๔๐  ห้อง 
    ง. ห้องพัก  เกิน  ๔๐  ห้อง 
 

 
 
 

500 
800 

1,000 
2,000 

 (9.๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่ง
เช่า หรือกิจการอ่ืนในท านองเดียวกัน 
    ก. ห้องเช่า  จ านวน  ๕  -  ๑๐  ห้อง 
    ข. ห้องเช่า  จ านวน  ๑๑  -  ๒๐  ห้อง 
    ค. ห้องเช่า  เกิน  ๒๐  ห้อง 
    ง. หอพัก ห้องพัก  จ านวน  ๑๐  -  ๒๐  ห้อง 
    จ. หอพัก ห้องพัก  จ านวน  ๒๑  -  ๓๐  ห้อง 
    ฉ. หอพัก ห้องพัก  จ านวน  ๓๑  -  ๔๐  ห้อง 
    ช. หอพัก ห้องพัก  เกิน  ๔๐  ห้อง 

 
 

300 
400 
500 
300 
400 
500 

1,000 

 (9.๗) การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นร า ร าวง รองแง็ง 
ดิสโกเธค คาราโอเกะ หรือตู้เพลง หรือการแสดงอ่ืน ๆ ในท านอง
เดียวกัน                                                                                                                        

400 

 (9.๘) การประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจการอ่ืน ๆ ในท านอง
เดียวกัน ยกเว้นกิจการใน (9.1) 

500 

 (9.๙)  การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ใน
บังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  

300 

 (9.๑๐) การประกอบกิจการสถานที่ออกก าลังกาย 
 

500 

 (9.๑๑) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ าหนัก 500 

 (9.๑๒) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม 500 

 (9.๑๓) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ 500 
 
 



ล าดับ รายการ อัตราค่าธรรมเนียม 
(บาท) 

 (9.๑๔) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของ
ร่างกาย 

500 

 (9.๑๕) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของ
ผู้รับบริการ 

500 

 (9.๑๖) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของ
ผู้รับบริการ 

500 

 (9.๑๗) การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้ า ตัดขน รับเลี้ยงหรือ
รับฝากสัตว์ชั่วคราว 

300 

10 
 

กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ 
(10.๑) การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วยกี่
กระตุก 
     ก. ไม่ใช่โรงงาน  (ไมใ่ช้เครื่องจักร /เครื่องจักรน้อยกว่า 5 แรงม้า)         
     ข. โรงงาน 

 
 
 

200 
1,000 

 
 (10.๒) การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย นุ่น หรือใยสังเคราะห์ 

 
200 

 (10.๓) การปั่นฝ้าย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร 1,000 
 

 (10.๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเครื่องจักร 1,000 
 

 (10.๕) การเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเครื่องจักร 
     ก. ไม่ใช่โรงงาน  (ไม่ใช้เครื่องจักร /เครื่องจักรน้อยกว่า 5 แรงม้า)         
     ข. โรงงาน 

 
200 

1,000  

 (10.๖) การพิมพ์ผ้า และสิ่งทออ่ืน ๆ 
     ก. ไม่ใช่โรงงาน  (ไม่ใช้เครื่องจักร /เครื่องจักรน้อยกว่า 5 แรงม้า)         
     ข. โรงงาน 

 
200 

1,000 

 (10.๗) การซัก อบ รีด  200 

 (10.8) การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืน ๆ 200 
11. 

 
กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(11.1) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
     ก. ไม่ใช่โรงงาน  (ไม่ใช้เครื่องจักร /เครื่องจักรน้อยกว่า 5 แรงม้า)         
     ข. โรงงาน 

 
 

500 
1,000 

 (11.๒) การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหิน ด้วยเครื่องจักร       
 

10,000 

 (11.๓) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ด้วยซีเมนต์ หรือ
วัตถุท่ีคล้ายคลึง 

300 
 



ล าดับ รายการ อัตราค่าธรรมเนียม 
(บาท) 

 (11.๕) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ หรือ
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ 

300 

 (11.๖) การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผา
หินปูน 

 

300 

 (11.๗) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือ
ส่วนผสม 
 

2,000 

 (11.๘) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
 

500 

 (11.๙) การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก แก้ว หิน 
หรือวัตถุอื่นใด และยกเว้นกิจการใน (๖.๕)                    

300 

12. 
 

กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านโค้ก และสารเคมีต่าง ๆ  
(12.๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์ หรือ
สารตัวท าละลาย 

 
1,000 

 
 (12.๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ 

        ก.   การสะสมก๊าซไม่เกิน    100  ก.ก.  
        ข.   การสะสมก๊าซเกินกว่า   100  ก.ก.  ขึ้นไป 
        ค.   ปั๊มก๊าซ 

 
200 
300 

1,000 
 (12.๓) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียม 
       ก.   จ านวนสะสมต่ ากว่า  1,000  ลิตร 
       ข.   จ านวนที่สะสมตั้งแต่  1,000  ลิตร  แต่ไม่ถึง 5,000  ลิตร 
       ค.   จ านวนที่สะสมเกินกว่า  5,000  ลิตร 

 
 

100 
500 

1,000 
 (12.๔) การพ่นสี ยกเว้นกิจการใน (๗.๑) 500 

 (12.๕) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก 
เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง    

5,000 

 (12.๖) การผลิตสีหรือน้ ามันผสมสี 5,000 
 (12.๗) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 500 
 (12.๘) การผลิตน้ าแข็งแห้ง 500 
 (12.๙) การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็น

ส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง 
        ก. สะสม ขนส่ง 
        ข. ผลิต  

 
 

5,000 
10,000 

 



 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ รายการ อัตราค่าธรรมเนียม 
(บาท) 

 (12.๑๐)การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารก าจัดศัตรูพืชหรือพาหะน าโรค 
        ก. สะสม  ขนส่ง 
        ข. ผลิต  บรรจุ        

 
 

5,000 
10,000 

 (12.๑๑) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว 5,000 
13 

 
กิจการอ่ืน ๆ 
(13.๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วย
เครื่องจักร 

 
500 

 
 (13.๒) การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ หรือ อุปกรณ์ไฟฟ้า 
300 

 (13.๓) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร 200 

 (13.๔) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช ารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 500 

 (13.๕) การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
     ก. โกดังขนาดเล็ก  (ขนาดไม่เกิน 50 ตร.ม.) 
     ข. โกดังขนาดกลาง (ขนาดตั้งแต่ 50 ตร.ม.แต่ไม่เกิน 100 ตร.ม.)  
     ค. โกดังขนาดใหญ่   (ขนาดตั้งแต่ 100 ตร.ม.ขึ้นไป ) 
 

 
500 
800 

1,000 

 (13.๖) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพ่ือน าไปใช้ใหม่
หรือแปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 
 

500 
 

 (13.๗) การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใช่สิ่งทอ 
 

300 

 (13.8) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร 
 

1,000 

 (13.9) การให้บริการควบคุมป้องกันและก าจัดแมลง หรือสัตว์พาหะน า
โรค 

500 

 (13.10) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง 
 

1,000 

 (13.11) การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล 
 

1,000 



 

แบบค าขอรับใบอนุญาต 

ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

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

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

 ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว).....................................................อายุ..................ปี  สัญชาติ............... ..... 
โดย............................................................................................ ..........ผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลปรากฏ
ตาม.......................................................................................................................... .............................................                         
ที่อยู่เลขที่.................หมู่ที่...............ตรอก / ซอย ............................ถนน.................................................. ..........
ต าบล / แขวง........................................อ าเภอ/เขต................................จังหวัด...................... ............................ 
โทรศัพท์..................................โทรสาร.......................... 
 

 *ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ดังนี้ 
 1.ชื่อสถานประกอบการ................................................................ประกอบกิจการ................................. 
ซึ่งเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 2. สถานประกอบการตั้งอยู่เลขที่..................หมู่ที่........................ถนน........................................... ........ 
ต าบล........................................อ าเภอ........................................จังหวัด.................................... .......................... 
ลักษณะของอาคารประกอบการ......................................................(เป็นไม้  หรือห้องแถว ตึกแถว คอนกรีต
เสริมเหล็กฯลฯ) ได้รับ ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารประเภท ..........................................................สถาน
ประกอบการอยู่ใกล้เคียงกับ.................................................................................................... ............ 
การพักค้างของผู้ปฏิบัติงานสถานประกอบการ    มี     ไม่มี 
 

 3. พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว 
             ส าเนาบัตรประจ าตัว (ประชาชน /ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ ระบุ...................... 
.......................................................................)  
   ส าเนาทะเบียนบ้าน 
   ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ได้แก่...........................................................................  
...................................................................... ........................................................................................................  
   หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
   หนังสือมอบอ านาจ (กรณีท่ีมีการมอบอ านาจ) 
   ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
   หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
   ………………………………………………………………………………………………………………………. 
   ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

ค าขอเลขท่ี............./............. 



-2- 
 
 4. แผนที่สังเขป  แสดงสถานที่ตั้งสถานประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ  
 
     (ลงชื่อ)..................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต  
            (...................................................)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓ – 
 

ส่วนของเจ้าหน้าที่ 
ใบรับค าขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 
เลขที่............................................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่..............เดือน................................. ....พ.ศ........................ 
ตรวจเอกสารแล้ว เอกสารหลักฐาน 
(.....) ครบ 
(.....) ไม่ครบ คือ 
๑) ............................................................................................ 
๒) ............................................................................................  
๓) ...................................................................................... ...... 

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

(..................................................) 
ต าแหน่ง...................................................... 

________________________________________________________________________ 
 

ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต 
ใบรับค าขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 
เลขที่..............................ได้รับเรื่องเม่ือวันที่...................เดือน........................................พ.ศ........................ 
ตรวจเอกสารแล้ว เอกสารหลักฐาน 
(.....) ครบ 
(.....) ไม่ครบ คือ 

๑) ..................................................................................................  
๒) ...................................................................................................  
๓) ...................................................................................................  

 
ดังนั้น กรุณาน าเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมายื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน............วัน 

นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 
 

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

ต าแหน่ง...................................................... 
 
 
 
 
 



 
 
 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการที่อันตรายต่อสุขภาพ 

 
เล่มที…่……..เลขที…่………/………. 
 
(๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้.....................................................................สัญชาติ.......................  
อยู่บ้านเลขท่ี.............หมู่ที่........ต าบล.............................อ าเภอ...........................จังหวัด......... ............................. 
หมายเลขโทรศัพท์........................................... 
  ชื่อสถานประกอบกิจการ.................................................................. ประเภท................................ ......... 
ตั้งอยู่เลขที่..............หมู่ที่........ต าบล.............................อ าเภอ...........................จังหวัด........................................  
หมายเลขโทรศัพท์........................................... 
  เสียค่าธรรมเนียมปีละ..............................บาท    (................................................................................) 
ตามใบเสร็จรับเงิน  เล่มที่...........เลขที่.................ลงวันที่............................................ 
  (๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อบัญญัติองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลโป่งแดง    เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2565 
  (๓) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง โดยมิอาจแก้ไขได้เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 
  (๔) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะ ดังต่อไปนี้อีกด้วย 
      ๔.๑)......................................................................................................................... ........................... 
      ๔.๒)....................................................................................................................................................  
  (๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่............เดือน..................................พ.ศ. .................. 
  (๖) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่.............เดือน..................................พ.ศ. ............. 
 
       
(ลงชื่อ) ................................................. 
                  (.................................................) 
         ตาํแหน่ง .............................................. 
                           เจา้พนกังานทอ้งถิน่ 

 
 

ค าเตือน   (๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ 
                  ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท 
             (๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

 
       (มีต่อหน้าหลัง) 

 
 



(ด้านหลัง) 
 

รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม 
 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ปี   
  ที่สิ้นอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น เล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ปี 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เลขที่รับ................/............... 
แบบค าขอต่ออายุใบอนุญาต 

ประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 

                                                                             เขียนที่ …………….....……………………………..  
                                                                วันที่.......... เดือน……….....…….……… พ.ศ. …………………  
. 
  ข้าพเจ้า……………………………………….....…..........………..อายุ.................... ปี  สัญชาติ.............................  
อยู่บ้านเลขท่ี .............หมู่ที่ ........................ตรอก/ซอย…...………...………………………ถนน ……………………………...  
ต าบล…………………………..อ าเภอ………………..……. จังหวัด …..............……………….โทรศัพท์…………………….........  
  ขอยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ประเภท……...........................  
.................................................................................................................................. .......ตอ่เจ้าพนักงานท้องถิ่น  
โดยชื่อสถานประกอบกิจการว่า ………………………………………..............................................................................  
พ้ืนที่ประกอบการ…………………..… ตารางเมตร ก าลังเครื่องจักร………..……แรงม้า จ านวนคนงาน ……………คน  
ตั้งอยู่ ณ เลขที่............. หมู่ที่................... ตรอก/ซอย…………................………..……ถนน……...…………..…………..  
ต าบล………………….. อ าเภอ…………………………จังหวัด ……..................……….…โทรศัพท์………………………….……  
พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วย ดังนี้  
  ๑. ใบอนุญาตเดิม  
  ๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ จ านวน 1 ฉบับ  
  ๓. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๔. หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง คือ 
     ๔.๑ …………………………………………………………………………………………………………….......... 
     ๔.๒ …………………………………………………………………………………………………………….......... 
     ๔.๓ …………………………………………………………………………………………………………….......... 
 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบค าขอต่ออายุใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
                                                    (ลงชื่อ)…………………………………….. ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 
                                                         (……………………………………………) 
 
 
 
 
 
 



ค าขอรับใบแทนใบอนุญาต 
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 
        เขียนที่ ...................................................... 
             วันที่............เดือน................................พ.ศ. ................ 
    ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................... .......... 
            เป็นบุคคลธรรมดา อายุ ................ปี สัญชาติ............................เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 
เลขที่ .......................................................... อยู่บ้านเลขท่ี................. หมู่ที่..............ตรอก/ซอย ......................... 
ถนน ................................. ต าบล.................................อ าเภอ................................จังหวดั ....................... ........... 
โทรศัพท์ ............................................โทรสาร ...................................................  
   เป็นนิติบุคคลประเภท .......................................................จดทะเบียนเมื่อ.....................................  
มีส านักงานอยู่ที่......................หมู่ที่ ............... ตรอก/ซอย .....................................ถนน ............ ......................... 
ต าบล .............................อ าเภอ ................................จังหวดั ................................โทรศัพท์..... ........................... 
โทรสาร.................................... ผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต มีดังนี้ 
  ๑. (นาย/นาง/นางสาว)................................................................อยู่บ้านเลขท่ี .............. หมู่ที่........ .... 
ตรอก/ซอย .................................ถนน ...............................ต าบล ............................. ..อ าเภอ ............................. 
จังหวัด ................................โทรศัพท์.......................................โทรสาร................................ .... 
  ๒. (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................อยู่บ้านเลขท่ี................ หมูท่ี่................ 
ตรอก/ซอย ..................................ถนน ...............................ต าบล .................................อ าเภอ . ......................... 
จังหวัด ................................โทรศัพท์.......................................โทรสาร.................................... 
  ขอยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
โดยชื่อสถานประกอบการ ............................................................................ ....................... ตั้งอยู่เลขที่ ............ 
หมู่ที่ ............. ตรอก/ซอย..................................ถนน ............................................ ต าบล........ ............................ 
อ าเภอ ..................................จังหวัด...............................โทรศัพท์...............................โทรสาร.........................  
อาคารประกอบการมีเนื้อที่.......................ตารางเมตร บริเวณสถานประกอบการ (รวมทั้งอาคารประกอบการ) 
มีเนื้อที่ ...................................ตารางเมตร ที่ดินบริเวณสถานที่........................................................................... 
(เป็นไม้ ห้องแถว ตึกแถว คอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ) เนื่องจากใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย 
ต่อสุขภาพได้ 
      สูญหาย 
      ถูกท าลาย 
     อ่ืน ๆ เมื่อวันที่..................................................................................................................  
  3. หลักฐานที่น ามาประกอบการพิจารณาขอรับใบแทนใบอนุญาต มีดังนี้ 
     ๑. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนเจ้าของกิจการ (ผู้ประกอบการ/ผู้ถือใบอนุญาต) 
      ๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการ 
   ๓. ส าเนาทะเบียนบ้านเจ้าของบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ 
   ๔. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
ของผู้แทนนิติบุคคล (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
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     ๕. หนังสือมอบอ านาจที่ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบ
อ านาจและผู้รับมอบอ านาจ (กรณีเจ้าของไม่สามารถมายื่นค าขอด้วยตนเอง) 
   ๖. เอกสารอื่น ๆ ........................................................................... ........................................ 
 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบค าขอรับใบแทนใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
        
         ลงชื่อ ................................................ 
                 (..............................................) 
                     ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต 

 
 
 
 
 
 
 

 


