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องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า   
อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 



-ร่าง- 

บันทึกหลกัการและเหตุผล 
ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ. ............... 
------------------------------------       

 
หลักการ 

 
  จากการใช้ทรัพยากรจํานวนมากเพ่ือการดํารงชีพของมนุษย์ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ก่อให้เกิดมลพิษและนํามาซึ่งโรคภัยไข้เจ็บและผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์จากกระบวนการผลิต   
ด้วยเหตุนี้การบังคับให้การประกอบกิจการต่างๆ  ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานของวิชาการเพ่ือ
ต้องการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมมิให้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์จึงเป็นเรื่องจําเป็นสําหรับ
สังคมซึ่งก็คือการควบคุมพฤติกรรมการปฏิบัติของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องหมายรวมทั้งผู้ประกอบกิจการ  คนงาน
และประชาชนในการนําเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างเหมาะสมและการใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิต
ที่ถูกต้องได้มาตรฐานทางวิชาการ  มาตรการด้านกฎหมายโดยเฉพาะ  ตามหมวด  ๗  ว่าด้วยกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 

เหตุผล 

 
  เพ่ือประโยชน์ในการกํากับดูแลการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องการ
ควบคุมในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งคล้าตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕       
จึงจําเป็นต้องตราเป็นข้อบัญญัตินี้ขึ้น 
 
 
  
   
 
 
  
 

 
   
 
 
 
 
 
 

 



-ร่าง- 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 

เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ. .............. 
---------------------       

 
 โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งคล้าว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตราย  
ต่อสุขภาพ   

 อาศยัอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ. ๒๕๕2  ประกอบกับมาตรา  ๓2  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕5  
มาตรา  5๘  มาตรา  63  และมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕  แก้ไข
เพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๐  องค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งคล้าโดยได้รับความเห็นชอบจากสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งคล้าและนายอําเภอหล่มสักจึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  ๑  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งคล้า  เรื่อง  กิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ. ๒๕60” 

 ข้อ  ๒  ข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งคล้านับตั้งแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  

 ข้อ  ๓  บรรดาข้อบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบหรือคําสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้   
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 
 ข้อ  4  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งคล้าเป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตินี้  และให้มีอํานาจ
ตีความวินิจฉัยปัญหา  กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ  ออกระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  หรือคําสั่งเพ่ือ
ปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 

หมวด  1 
บททั่วไป 

 
 ข้อ  5  ในข้อบัญญัตินี้ 
          “ผู้ดําเนินกิจการ”  หมายความว่า  ผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่งรับผิดชอบ
ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

          “คนงาน”  หมายความว่า  ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

          “มลพิษทางเสียง”  หมายความว่า  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

          “มลพิษความสั่นสะเทือน”  หมายความว่า  สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจากการ
ประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
สาธารณชน 

          “มลพิษทางอากาศ”  หมายความว่า  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน                         
          “มลพิษทางน้ํา”  หมายความว่า  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
          “อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงาน  หรือสิ่ง
ที่สร้างขึ้นอย่างอ่ืนซึ่งบุคคลเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 



          “การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงหรือดูแลเด็กที่บ้าน”  หมายความว่า  การประกอบ
กิจการที่ให้บริการส่งพนักงานไปเลี้ยงและดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุไม่เกิน  6  ปี  ที่บ้านของผู้รับบริการ  
ทั้งนี้  ไม่ว่าการประกอบกิจการนั้นจะมีสถานที่รับเลี้ยงเด็กหรือสถานที่ฝึกอบรมพนักงานอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม 
          “การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน”  หมายความว่า  การประกอบกิจการที่
ให้บริการส่งพนักงานไปดูแลผู้สูงอายุ (ที่มีอายุเกิน  60  ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)  ที่บ้านของผู้รับบริการ  ทั้งนี้  ไม่ว่า
การประกอบกิจการนั้นจะมีสถานที่รับดูแลผู้สูงอายุหรือสถานที่ฝึกอบรมพนักงานอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม   
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งคล้าหรือผู้ซึ่ง
ได้รับการแต่งตั้งจากนายกองคก์ารบริหารส่วนตําบลบุ่งคล้า 

 

  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 

หมวด  2 
ประเภทกิจการที่ต้องควบคุม 

 
 ข้อ  6  ให้กิจการประเภทต่างๆ  ดังต่อไปนี้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมในเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบลบุ่งคล้า 

          (๑)  กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ 
       (๑.1)  การเลี้ยงสัตว์บก  สัตว์ปีก  สัตว์น้ํา  สัตว์เลื้อยคลาน  หรือแมลง 

       (1.2)  การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอาน้ํานม 
       (1.3)  การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตว์  หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะทํานอง
เดียวกันเพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการนั้น  ทั้งนี้  จะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการ
ไม่ว่าตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 
  (2)  กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
       (2.๑)  การฆ่าสัตว์  ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด  
และการฆ่าเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
       (2.2)  การฟอกหนังสัตว์  ขนสัตว์  การสะสมหนังสัตว์  ขนสัตว์ที่ยังมิได้ฟอก 
       (2.3)  การสะสมเขาสัตว์  กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 
       (2.4)  การเค่ียวหนังสัตว์  เอ็นสัตว์  ไขสัตว์ 
       (2.5)  การต้ม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุ้ง  ยกเว้นที่สถานที่
จําหน่ายอาหาร  การเร่ขายและการขายในตลาด 
       (2.6)  การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว์  เขา
สัตว์  หนังสัตว์  ขนสัตว์  หรือส่วนอื่นๆ  ของสัตว์   
       (2.7)  การผลิต  การโม่  การปุน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  หรือการ
กระทําอ่ืนใด  ต่อสัตว์หรือพืช  หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสุตว์หรือพืช  เพื่อเป็นอาหารสัตว์ 
       (2.8)  การสะสมหรือการล้างครั่ง 
  (๓)  กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 
       (3.1)  การผลิตเนย  เนยเทียม 
       (3.2)  การผลิตกะปิ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  
เต้าเจี้ยว  ซีอ้ิว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอ่ืนๆ  ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 



       (3.3)  การผลิต  การหมัก  การสะสมน้ําปลาร้า  ปล่าเจ่า  กุ้งเจ่า  ยกเว้นการผลิตเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือน 
       (3.4)  การตากเนื้อสัตว์  การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม  การเคี่ยวมันกุ้ง  ยกเว้นการผลิตเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือน 
       (3.5)  การนึ่ง  การต้ม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหารจากสัตว์  
พืช  ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
       (3.6)  การเคี่ยวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไส้กรอก  หมูตั้ง  ยกเว้นใน
สถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
       (3.7)  การผลิตเส้นหมี่  ขนมจีน  ก๋วยเตี๋ยว  เต้าฮวย  เต้าหู้  วุ้นเส้น  เกี้ยมอ๋ี 
       (3.8)  การผลิตแบะแซ 
       (3.9)  การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด 
       (3.10)  การประกอบกิจการการทําขนมปังสด  ขนมปังแห้ง  จันอับ  ขนมเปี๊ยะ 
       (3.11)  การแกะ  การล้างสัตว์น้ํา  ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น  ยกเว้นการ
ผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
       (3.๑๒)  การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เครื่องดื่มชนิดต่างๆ  
บรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
       (3.๑๓)  การผลิต  การแบ่งบรรจุน้ําตาล 
       (3.๑๔)  การผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ํานมวัว 
       (3.๑๕)  การผลิต  การแบ่งบรรจุเอททิลแอลกอฮอล์  สุรา  เบียร์  น้ําส้มสายชู 
       (3.๑๖)  การค่ัวกาแฟ 
       (3.๑๗)  การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร 
       (3.๑๘)  การผลิตผงชูรส 
       (3.๑๙)  การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค 
       (3.๒๐)  การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม ้ หรือพืชอย่างอ่ืน  ยกเว้นการผลิตเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือน 
       (3.๒๑)  การผลิต  การบรรจุใบชาแห้ง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืนๆ 
       (3.๒๒)  การผลิตไอศกรีม  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
       (3.๒๓)  การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ  ที่คล้ายคลึงกัน 
       (3.๒๔)  การประกอบกิจการห้องเย็น  แช่แข็งอาหาร 
       (3.๒๕)  การผลิตน้ําแข็ง  ยกเว้นการผลิตเพ่ือใช้ในสถานที่จําหน่ายอาหารและเพ่ือ 
การบริโภคในครัวเรือน 
       (3.๒๖)  การเก็บ  การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต่  ๕  แรงม้าข้ึนไป 
  (๔)  กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ์  อุปกรณ์การแพทย์  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑ์ชําระล้าง
       (4.๑)  การผลิต  การโม่  การบด  การผสม  การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร 
       (4.๒)  การผลิต  การบรรจุยาสีฟัน  แชมพ ู ผ้าเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอางต่างๆ 
       (4.๓)  การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑ์จากสําลี 
       (4.๔)  การผลิตผ้าพันแผล  ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อมสําเร็จรูป 
       (4.๕)  การผลิตสบู่  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑ์ชําระล้างต่างๆ 
  (๕)  กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 
       (5.๑)  การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 



       (5.๒)  การล้าง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 
       (5.๓)  การผลิตแปูงมันสําปะหลัง  แปูงสาคูหรือแปูงอ่ืนๆ  ในทํานองเดียวกันด้วย
เครื่องจักร 
       (5.๔)  การสีข้าวด้วยเครื่องจักร 
       (5.๕)  การผลิตยาสูบ 
       (5.๖)  การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร 
       (5.๗)  การผลิต  การสะสมปุ๋ย 
       (5.๘)  การผลิตใยมะพร้าว  หรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร 
       (5.๙)  การตาก  การสะสม  หรือการขนถ่ายมันสําปะหลัง 
  (๖)  กิจการที่เกี่ยวกับโลหะ  หรือแร ่
       (6.๑)  การผลิตโลหะเป็นภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณ ์ หรือเครื่องใช้ต่างๆ 
       (6.๒)  การหลอม  การหล่อ  การถลุงแร่หรือโลหะทุกชนิด  ยกเว้นกิจการใน (๖) (6.๑) 
       (6.๓)  การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  การอัด
โลหะด้วยเครื่องจักร  หรือก๊าซ  หรือไฟฟูา  ยกเว้นกิจการใน (๖) (6.๑) 
       (6.๔)  การเคลือบ  การชุบโลหะด้วยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือ
โลหะอ่ืนใด  ยกเว้นกิจการใน (๖) (6.๑) 
       (6.๕)  การขัด  การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือวิธีอ่ืนใด  ยกเว้นกิจการใน 
(๖) (6.๑) 
       (6.๖)  การทําเหมืองแร ่ การสะสม  การแยก  การคัดเลือก  หรือการล้างแร ่
  (๗)  กิจการเกี่ยวกับยานยนต์  เครือ่งจักร  หรือเครื่องกล 
       (7.๑)  การต่อ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพ่นสี  การพ่นสารกันสนิม       
ยานยนต์ 
       (7.๒)  การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ  การซ่อม  การปรับแต่งระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณ์ที่
เป็นส่วนประกอบของยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 
       (7.๓)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  ซึ่งมีไว้บริการ
หรือจําหน่ายและในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล
ดังกล่าวด้วย 
       (7.๔)  การล้าง  การอัดฉีดยานยนต์ 
       (7.๕)  การผลิต  การซ่อม  การอัดแบตเตอรี่ 
       (7.๖)  การปะ  การเชื่อมยาง 
       (7.๗)  การอัดผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์ 
  (๘)  กิจการที่เกี่ยวกับไม ้
       (8.๑)  การผลิตไม้ขีดไฟ 
       (8.๒)  การเลื่อย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดร่อง  การทําคิ้ว  หรือ
การตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
       (8.๓)  การประดิษฐ์ไม้  หวาย  เป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร  หรือการพ่น  การทาสาร
เคลือบเงาสี  หรือการแต่งสําเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้  หรือหวาย 
       (8.๔)  การอบไม้ 
       (8.๕)  การผลิตธูปด้วยเครื่องจักร 
       (8.๖)  การประดิษฐ์สิ่งของ  เครื่องใช้  เครื่องเขียนด้วยกระดาษ 



       (8.๗)  การผลิตกระดาษต่างๆ 
       (8.๘)  การเผาถ่าน  หรือการสะสมถ่าน 
  (๙)  กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 
       (9.๑)  กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถานพยาบาล 
       (9.๒)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด  เว้นแต่เป็นการให้บริการใน  (๙) (9.๑) 
หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
       (9.๓)  การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เว้นแต่เป็นการ
ให้บริการใน  (๙) (9.๑)  หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
       (9.๔)  การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
       (9.๕)  การประกอบการกิจการหอพัก  อาคารชุดให้เช่า  ห้องเช่า  ห้องแบ่งเช่า  หรือ
กิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 
       (9.๖)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
       (9.๗)  การจัดให้มีการแสดงดนตรี  เต้นรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  
หรือการแสดงอ่ืนๆ  ในทํานองเดียวกัน 
       (9.๘)  การประกอบกิจการสระว่ายน้ํา  หรือกิจการอ่ืนๆ  ในทํานองเดียวกัน  เว้นแต่
เป็นการให้บริการใน  (๙) (9.๑) 
       (9.๙)  การจัดให้มีการเล่นสเกต  โดยมีแสงหรือเสียงประกอบหรือการเล่นอื่นๆ        
ในทํานองเดียวกัน 
       (9.๑๐)  การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม  เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
       (9.๑๑)  การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนัก โดยวิธีการควบคุมทาง
โภชนาการให้อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ  การบริหารร่างกาย  หรือโดยวิธีอ่ืนใด  เว้นแต่การให้บริการใน  
(๙)  (9.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
       (9.๑๒)  การประกอบกิจการสวนสนุก  ตู้เกม 
       (9.๑๓)  การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
       (9.๑๔)  การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข 
วิทยาศาสตร์หรือสิ่งแวดล้อม 
       (9.๑๕)  การสักผิวหนัง  การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอ่ืน 
       (9.๑๖)  การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบ้าน 
       (9.๑๗)  การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน 
  (๑๐)  กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ 
         (๑0.๑)  การปั่นด้าย  การกรอด้าย  การทอผ้าด้วยเครื่องจักร  หรือการทอผ้าด้วยกี่
กระตุกตั้งแต ่ ๕  กี่ข้ึนไป 
         (๑0.๒)  การสะสมปอ  ปุาน  ฝูาย  หรือนุ่น 
         (๑0.๓)  การปั่นฝูาย  หรือนุ่นด้วยเครื่องจักร 
         (๑0.๔)  การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออ่ืนๆ  ด้วยเครื่องจักร 
         (๑0.๕)  การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรตั้งแต ่ ๕  เครื่องขึ้นไป 
         (๑0.๖)  การพิมพ์ผ้า  หรือการพิมพ์บนสิ่งทออ่ืนๆ 
         (๑0.๗)  การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 



         (๑0.๘)  การย้อม  การกัดสีผ้า  หรือสิ่งทออ่ืนๆ 
  (๑๑)  กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต ์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
         (๑1.๑)  การผลิตภาชนะดินเผา  หรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
         (1๑.๒)  การระเบิด  การโม่  การปุนหินด้วยเครื่องจักร 
         (1๑.๓)  การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
         (1๑.๔)  การสะสม  การผสมซีเมนต์  หิน  ทราย  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
         (1๑.๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจก  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
         (1๑.๖)  การเลื่อย  การตัด  หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่างๆ 
         (1๑.๗)  การผลิตชอล์ก  ปูนปลาสเตอร์  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน 
         (1๑.๘)  การผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ  ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม  เช่น        
ผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝูา  เพดาน  ท่อน้ํา  เป็นต้น 
         (1๑.๙)  การผลิตกระจก  หรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
         (1๑.๑๐)  การผลิตกระดาษทราย 
         (1๑.๑๑)  การผลิตใยแก้ว  หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 
  (๑๒)  กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม  ถ่านหิน  สารเคมี 
         (๑2.๑)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งกรด  ด่าง  สารออกซิไดช์  หรือ
สารตัวทําละลาย 
         (๑2.๒)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งก๊าซ 
         (๑2.๓)  การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนส่งน้ํามันปิโตรเลียม  หรือผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมต่าง ๆ 
         (๑2.๔)  การผลิต  การสะสม  การขนส่งถ่านหิน  ถ่านโค้ก 
         (๑2.๕)  การพ่นสี  ยกเว้นกิจการใน  (๗) (๑2.๑) 
         (๑2.๖)  การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด์    
เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
         (๑2.๗)  การโม่  การบดชัน 
         (๑2.๘)  การผลิตสี  หรือน้ํามันผสมสี 
         (๑2.๙)  การเคลือบ  การชุบวัตถุด้วยพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่
คล้ายคลึง 
         (๑2.๑0)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
         (๑2.๑1)  การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
         (๑2.๑2)  การผลิตน้ําแข็งแห้ง 
         (๑2.๑3)  การผลิต  การสะสม  การขนส่งดอกไม้เพลิง  หรือสารเคมีอันเป็น
ส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง 
         (๑2.๑4)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 
         (๑2.๑5)  การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค
         (๑2.๑6)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 
  (๑๓)  กิจการอื่นๆ 
         (๑3.๑)  การพิมพ์หนังสือ  หรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 
         (๑3.๒)  การผลิต การซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องไฟฟูา  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
อุปกรณ์ไฟฟูา 



         (๑3.๓)  การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
         (๑3.๔)  การพิมพ์แบบพิมพ์เขียว  หรือการถ่ายเอกสาร 
         (๑3.๕)  การสะสมวัตถุ  หรือสิ่งของที่ชํารุด  ใช้แล้ว  หรือเหลือใช้ 
         (๑3.๖)  การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
         (๑3.๗)  การล้างขวด  ภาชนะ  หรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว 
         (๑3.๘)  การพิมพ์สีลงบนวัตถุท่ีมิใช่สิ่งทอ 
         (๑3.๙)  การก่อสร้าง 
 ข้อ  7  สถานประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามข้อบัญญัตินี้  ที่ตั้งอยู่ในเขตที่กฎหมายว่าด้วย
การผังเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับหรือสถานประกอบกิจการใดที่เข้าข่ายเป็น
โรงงานหรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องด้วยแล้วแต่กรณี  
 

หมวด  ๓ 
สถานที่ตั้ง  ลักษณะอาคาร  และการสุขาภิบาล 

 
 ข้อ  8  สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน  
สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อ่ืนๆ  ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
ทั้งนี้ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงานสถานประกอบกิจการนั้นจะต้องตั้งอยู่ห่างจาก
ชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  โรงพยาบาลชุมชน  
สถานีอนามัย  หรือหน่วยงานราชการตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งคล้าประกาศกําหนดเพ่ือปูองกัน
อันตรายต่อสุขภาพอนามัยหรือการก่อเหตุรําคาญของประชาชน 
 ข้อ  9  สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
          (๑)  ต้องเป็นอาคารที่มีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได้
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
          บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและ
กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้  ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง  มีแสงสว่างเพียงพอ  และมีปูายหรือเครื่องหมายแสดง
ชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟูาปกติขัดข้อง 
  (๒)  ต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
  (๓)  ต้องมีห้องน้ําและห้องส้วมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องและมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเป็นประจํา
ทุกวัน 
 ข้อ  ๑0  สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปื้อนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือสิ่งอ่ืนใดอัน
อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องจัดให้มีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ที่ล้างตาฉุกเฉิน  ตามความจําเป็นและเหมาะสมกับ
คุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 ข้อ  ๑1  สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะดังนี้ 
   (๑)  มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูล
ฝอยรวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณท่ีเก็บภาชนะนั้นอยู่เสมอ 



   (๒)  ในกรณีที่มีการกําจัดเอง  ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและต้อง
ดําเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติว่าด้วยการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
   (๓)  กรณีท่ีมีมูลฝอยที่ปนเปื้อนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใดที่อาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจะต้องดําเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง   
 ข้อ  ๑2  สถานประกอบกิจการต้องมีการปูองกันและกําจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคติดต่อ
ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
 ข้อ  ๑3  สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้สําหรับการประกอบอาหารการ
ปรุงอาหารการสะสมอาหารสําหรับคนงานต้องมีการดําเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติว่าด้วยสถานจําหน่าย
อาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
 ข้อ  ๑4  สถานประกอบกิจการต้องจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัยเป็นสัดส่วนและ
ต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอ 
 

หมวด  ๔ 
การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 
 ข้อ  ๑5  สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 ข้อ  ๑6  สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการปูองกันเพ่ือความปลอดภัยดังนี้ 
   (๑)  มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้และเครื่องดับเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้จะต้องมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอย่างน้อยหกเดือนต่อ
ครั้งและมีการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการกําหนดหรือยอมรับให้แก่คนงานไม่
น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 
   (๒)  กรณีที่มีวัตถุอันตรายต้องมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตรายหรือ
สิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมาย
อ่ืนที่เกีย่วข้อง 
 

หมวด ๕ 
การควบคุมของเสีย มลพิษหรือสิ่งใดๆ 

ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ 
 
 ข้อ  ๑7  สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงหรือความ
สั่นสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตรายหรือมีการใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตรายจะต้อง
ดําเนินการควบคุมและปูองกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรําคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนงาน
และผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง 
 
 
 
 
 
 



หมวด ๖ 
การขออนุญาตและใบอนุญาต 

 
 ข้อ  ๑8  เมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินกิจการตามที่
ต้องมีการควบคุมตามข้อ  6  ในลักษณะที่เป็นการค้า  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นใน
การออกใบอนุญาต  เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติเพ่ือปูองกัน
อันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไว้โดยทั่วไปในข้อบัญญัตินี้ก็ได้ 
 ใบอนุญาตให้ใช้ได้สําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แห่งเดียว 
 ข้อ  19  ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ  6  ในลักษณะที่เป็น
การค้าจะต้องยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน
ดังต่อไปนี้ 
   (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
   (๒)  สําเนาทะเบียนบ้าน 
   (๓)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
   (๔)  อ่ืนๆ  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งคล้าประกาศกําหนด 
 ข้อ  ๒0  เมื่อได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจความ
ถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์   
วิธีการหรือเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่
สมบูรณ์นั้นทั้งหมดและแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกันและในกรณีจําเป็นที่
จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาตก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคําขอ 
 เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้หรือมีหนังสือแจ้งคําสั่ง
ไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคําขอซึ่งมีรายละเอียด
ถูกต้องหรือครบถ้วน 
 ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสองให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้องมี
หนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสอง   
หรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้นแล้วแต่กรณี 
 ข้อ  ๒1  ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสละ
สิทธิ์ 
 ข้อ  ๒2  บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้
ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งคล้าเท่านั้น 
 การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคําขอตามแบบท่ีกําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  
เมื่อได้ยื่นคําขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่
ต่ออายุใบอนุญาต 
 การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์   วิธีการ  
และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ตามข้อ  19  โดยอนุโลม 
 ข้อ  ๒3  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกหรือก่อนใบอนุญาตสิ้น



อายุ  สําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้นถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม
ภายในเวลาที่กําหนดให้ชําระค่าปรับเพิ่มข้ึนอีกร้อยละยี่สิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ เว้นแต่ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
 ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสอง
ครั้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสี ยค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับจนครบจํานวน 
 ข้อ  ๒4  บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลบุ่งคล้า 
 ข้อ  ๒5  ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย        
ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
 ข้อ  ๒6  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่น
คําขอรับใบแทนใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการ 
สูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
 การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์   วิธีการและ
เงื่อนไขดังต่อไปนี ้
   (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหายให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจ้ง
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
   (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลายหรือชํารุดในสาระที่สําคัญให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
 ข้อ  ๒7  ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบท
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เกี่ยวกับ
การประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาต
ได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 
 ข้อ  ๒8  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
   (๑)  ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
   (๒)  ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ. ๒๕๓๕ 
   (๓)  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   พ.ศ. 
๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  
หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตาม
ข้อบัญญัตินี้และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของ
ประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 
 ข้อ  29  คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาต
ทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าวให้ส่งคําสั่งโดยทางไปรษณีย์
ตอบรับหรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผู้รับใบอนุญาต  
และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คําสั่งไปถึงหรือวันปิดคําสั่งแล้วแต่กรณี 
 ข้อ  ๓0  ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
 



 ข้อ  31  ให้ใช้แบบพิมพ์ต่างๆ  ตามที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัติตําบลนี้ดังต่อไปนี้ 
   (๑)  คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ใช้แบบ  กอ. ๑ 
   (๒)  ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ใช้แบบ  กอ. ๒ 
   (๓)  คําขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ใช้แบบ  กอ. ๓ 
   (๔)  คําขออนุญาตต่างๆ  ให้ใช้แบบ  กอ. ๔ 
 

หมวด ๗ 
บทก าหนดโทษ 

 
 ข้อ  ๓๒  ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 

บทเฉพาะกาล 
 
 ข้อ  ๓๓  ให้ผู้ประกอบกิจการตามลักษณะประเภทในข้อ  6  อยู่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ  
เป็นกิจการที่ต้องควบคุมในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งคล้า 
 ให้ผู้ประกอบกิจการตามความในวรรคหนึ่งดําเนินการแจ้งขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ 
 ข้อ  34  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งคล้าเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้และให้
มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  เดือน  พ.ศ.  
 
 

 
                  (นายชัยณฤทธิ์  สิงห์ทอง) 
           นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งคล้า 
 
            เห็นชอบ 
 
 
 

    (นายชนก  มากพันธุ์) 
            นายอําเภอเมืองหล่มสัก 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ. ....................... 

 

ล าดับที่ ประเภทกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาท) 
1 กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ 

(๑)  การเลี้ยงสัตว์บก  สัตว์ปกี  สัตว์น้ํา  สัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง 
      การเลี้ยงม้า  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  สุนัข  หรือกวาง 
          ก.  ตั้งแต ่ ๑๐ – ๒๐  ตัว 
          ข.  ตั้งแต ่ ๒๑ – ๕๐  ตัว 
          ค.  ตั้งแต ่ ๕๑ – ๑๐๐  ตัว 
          ง.  ตั้งแต ่ ๑๐๑  ตัว  ขึ้นไป 
      การเลี้ยงสุกร 
          ก.  ตั้งแต ่ ๑๐ – ๒๐  ตัว 
          ข.  ตั้งแต ่ ๒๑ – ๕๐  ตัว 
          ค.  ตั้งแต ่ ๕๑ - ๑๐๐  ตัว 
          ง.  ตั้งแต่  ๑๐๑  ตัว  ขึ้นไป 
      การเลี้ยงไก่ เป็ด ห่าน หรือสัตว์ปีก 
          ก. ตั้งแต่ ๕๐ – ๑๐๐ ตัว 
          ข. ตั้งแต่ ๑๐๑ – ๕๐๐ ตัว 
          ค. ตั้งแต่ ๕๐๑ - ๕,๐๐๐ ตัว 
          ง. ตั้งแต ่๕,๐๐๑ ตัวขึ้นไป 
     การเลี้ยงจระเข้ 
          ก. ตั้งแต่ ๑ – ๑๐ ตัว 
          ข. ตั้งแต่ ๑๑ ตัวขึ้นไป 
     การเลี้ยงสัตว์น้ําทุกประเภท 
          ก. มีพ้ืนที่ไม่เกิน ๕ ไร่ 
          ข. มีพ้ืนที่เกินกว่า ๕ ไร่ แต่ไม่เกิน ๑๐ ไร่ 
          ค. มีพ้ืนที่เกินกว่า ๑๐ ไร่ ขึ้นไป 
     การเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลานอื่นๆ 
          ก. ตั้งแต่ ๑ – ๑๐๐ ตัวขึ้นไป 
          ข. ตั้งแต่ ๑๐๑ ตัวขึ้นไป 
     การเลี้ยงแมลงทุกประเภท 
          ก. มีพ้ืนที่ไม่เกิน ๕ ตารางเมตร 
          ข. มีพ้ืนที่เกินกว่า ๕ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๐ ตารางเมตร 
          ค. มีพ้ืนที่เกินกว่า ๑๐ ตารางเมตร ขึ้นไป 
     การเลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์น้ํา หรือสัตว์เลื้อยคลานอื่นๆ นอกจาก 
ที่บัญญัติไว้ในเบื้องต้น เพ่ือการค้า 
 
 

 
 
 

๑๕๐ 
๒๕๐ 
๓๕๐ 
๔๕๐ 

 
๒๐๐ 
๓๐๐ 
๔๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๒๐๐ 
๓๐๐ 
๖๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๒๕๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๑๐๐ 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

 
๕๐๐ 



 

ล าดับที่ ประเภทกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาท) 
 (๒)  การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอานม 

      ก. ตั้งแต ่๑๐ – ๒๐ ตัว 
      ข. ตั้งแต ่๒๑ – ๕๐ ตัว 
      ค. ตั้งแต ่๕๑ – ๑๐๐ ตัว 
      ง. ต้ังแต่ ๑๐๑ ขึ้นไป 
(๓)  การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว ์หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะ 
ทํานองเดียวกัน เพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการนั้น 
ทั้งนี้ จะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
หรือไม่ 
ก็ตาม 

 
๑๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 
 
 

๒,๐๐๐ 

2 กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
(๑)  การฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายใน 
ตลาดและการฆ่าเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
     ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
     ข. โดยใช้เครื่องจักร 
(๒)  การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ การสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ที่ยังมไิด้ฟอก 
(๓)  การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 
(๔)  การเค่ียวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์ 
(๕)  การต้ม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุ้ง ยกเว้นใน 
สถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขายและการขายในตลาด 
(๖)  การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ จากเปลือกหอย      
กระดูกสัตว์ เขาสัตว์ หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือส่วนอื่นๆ ของสัตว์ 
      ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร 
      ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร 
(๗)  การผลิต การโม่ การปุน การบด การผสม การบรรจุ การสะสม 
หรือการกระทําอ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืช หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืช 
เพ่ือเป็นอาหารสัตว์ 
(๘)  การสะสมหรือการล้างครั่ง 

 
 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 

๕๐๐ 
๕๐๐ 

3 กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ าดื่ม 
(๑)  การผลิตเนย เนยเทียม 
(๒)  การผลิตกะปิ น้ําพริกแกง น้ําพริกเผา น้ําปลา น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา 
เต้าเจี้ยว ซีอ้ิว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอ่ืนๆ ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภค
ในครัวเรือน 
      ก.  ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร 
      ข.  ผลิตโดยใช้เครื่องจักร 
 

 
๕๐๐ 

 
 
 

๑๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 



ล าดับที่ ประเภทกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาท) 
 (๓)  การผลิต การหมัก การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ยกเว้นการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
      ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร 
      ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร 
(๔)  การตากเนื้อสัตว์ การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม การเค่ียวมันกุ้ง ยกเว้นการ 
ผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(๕)  การนึ่ง การต้ม การเคี่ยว การตาก หรอืวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหาร 
จากสัตว์ พืช ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายใน
ตลาด และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(๖)  การเค่ียวน้ํามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส้กรอก หมูตั้ง ยกเว้น 
ในสถานจําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพ่ือ 
บริโภคในครัวเรือน 
(๗)  การผลิตเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี้ยมอ๋ี 
      ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร 
      ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร 
(๘)  การผลิตแบะแซ 
(๙)  การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด 
      ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร 
      ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร 
(๑๐)  การประกอบกิจการการทําขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ 
ขนมเปี๊ยะ 
      ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร 
      ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร 
(๑๑)  การแกะ การล้างสัตว์น้ํา ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น 
ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
      ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร 
      ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร 
(๑๒)  การผลิตน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําถั่วเหลือง เครื่องดื่มชนิด 
ต่างๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคใน 
ครัวเรือน 
      ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร 
      ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร 
(๑๓)  การผลิต การแบ่งบรรจุน้ําตาล 
      ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร 
      ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร 
(๑๔)  การผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ํานมวัว 
 
 

 
 

๑๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๓๐๐ 

 
 

๓๐๐ 
 
 

๑๐๐ 
 

๒๐๐ 
๖๐๐ 
๒๕๐ 

 
๑๐๐ 
๕๐๐ 

 
 

๑๐๐ 
๖๐๐ 

 
 

๑๐๐ 
๕๐๐ 

 
 
 

๑๐๐ 
๕๐๐ 

 
300 
500 

1,000 



 

ล าดับที่ ประเภทกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาท) 
  (๑๕)  การผลิต การแบ่งบรรจุเอททิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ น้ําส้มสายชู 

      ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร 
      ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร 
(๑๖)  การค่ัวกาแฟ 
(๑๗)  การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร 
      ก. ผลิตโดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน ๕ แรงม้า 
      ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักรเกินกว่า ๕ แรงม้า 
(๑๘)  การผลิตผงชูรส 
(๑๙)  การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค 
(๒๐)  การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม ้หรือพืชอย่างอ่ืน ยกเว้นการ 
ผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(๒๑)  การผลิต การบรรจุใบชาแห้ง ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่นๆ 
      ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร 
      ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร 
(๒๒)  การผลิตไอศกรีม ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
      ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร 
      ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร 
(๒๓)  การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ทีค่ล้ายคลึงกัน 
      ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร 
      ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร 
(๒๔)  การประกอบกิจการห้องเย็น แช่เย็นอาหาร 
(๒๕)  การผลิตน้ําแข็ง ยกเว้นการผลิตเพื่อใช้ในสถานที่จําหน่ายอาหาร
และเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 
(๒๖)  การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต่ ๕ แรงม้า 
ขึ้นไป 

 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๔๐๐ 

 
๒๐๐ 

 
๓๐๐ 
๖๐๐ 

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

 
๓๐๐ 
๖๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
 

๖๐๐ 
4 กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องส าอาง 

ผลิตภัณฑ์ช าระล้าง 
(๑)  การผลิต การโม่ การบด การผสม การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร 
    ก. เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒ แรงม้า 
    ข. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า ๒ – ๕ แรงม้า 
    ค. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า ๕ แรงม้า ขึ้นไป 
(๒)  การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น 
เครื่องสําอางต่างๆ 
    ก. เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒ แรงม้า 
    ข. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า ๒ – ๕ แรงม้า 
    ค. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า ๕ แรงม้า ขึ้นไป 
 

 
 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 



 

ล าดับที่ ประเภทกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาท) 
  (๓)  การผลิตสําลี ผลิตภัณฑ์จากสําลี 

    ก. เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒ แรงม้า 
    ข. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า ๒ – ๕ แรงม้า 
    ค. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า ๕ แรงม้า ขึ้นไป 
(๔)  การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสําเร็จรูป 
    ก. เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒ แรงม้า 
    ข. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า ๒ – ๕ แรงม้า 
    ค. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า ๕ แรงม้า ขึ้นไป 
(๕)  การผลิตสบู่ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ชําระล้างต่างๆ 
    ก. เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒ แรงม้า 
    ข. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า ๒ – ๕ แรงม้า 
    ค. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า ๕ แรงม้า ขึ้นไป 

 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

5 กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 
(๑)  การอัด การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 
     ก. เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๑๕ แรงม้า 
     ข. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า ๑๕ – ๓๐ แรงม้า 
     ค. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า ๓๐ แรงม้า ขึ้นไป 
(๒)  การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ 
     ก. การล้าง การอบ และการรม 
     ข. การสะสมยางดิบ 
         - ต่ํากว่า ๒,๐๐๐ กิโลกรัมต่อวัน 
         - ตั้งแต่ ๒,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ กิโลกรัมต่อวัน 
         - ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๑ กิโลกรัมต่อวัน ขึ้นไป 
(๓)  การผลิตแปูงมันสําปะหลัง แปูงสาคูหรือแปูงอ่ืนๆในทํานองเดียวกัน
ด้วยเครื่องจักร 
     ก. เครื่องจักรที่มีกําลังไม่เกิน ๑๐ แรงม้า 
     ข. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า ๑๐ – ๒๐ แรงม้า 
     ค. เครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต่ ๒๑ แรงม้า ขึ้นไป 
(๔)  การสีข้าวด้วยเครื่องจักร 
     ก. เครื่องจักรที่มีกําลังไม่เกิน ๑๐ แรงม้า 
     ข. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า ๑๐ แรงม้า 
(๕)  การผลิตยาสูบ 
     ก. ผลิตโดยไมใ่ช้เครื่องจักร 
     ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร 
(๖)  การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร 
 

 
 

๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

100 
300 
500 

 
 



 

ล าดับที่ ประเภทกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาท) 
 (๗)  การผลิต การสะสมปุ๋ย 

     ก. การผลิต 
        - ผลิตโดยใช้เครื่องจักรตั้งแต่ ๕ – ๑๐ แรงม้า 
        - ผลิตโดยใช้เครื่องจักรตั้งแต่ ๑๐ แรงม้า ขึ้นไป  
     ข. การสะสมปุ๋ย 
(๘)  การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร 
(๙)  การตาก การสะสมหรือการขนถ่ายมันสําปะหลัง 

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

6 กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่ 
(๑)  การผลิตโลหะเป็นภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ 
ต่างๆ 
     ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร 
     ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒ แรงม้า 
     ค. ผลิตโดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒ – ๕ แรงม้า 
     ง. ผลิตโดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า ขึ้นไป 
(๒)  การหลอม การหล่อ การถลุง แร่หรือโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการ 
ใน ๖ (๑) 
(๓)  การกลึง การเจาะ การเชื่อม การต ีการตัด การประสาน การรีด 
การอัดโลหะด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซหรือไฟฟูา ยกเว้นกิจการใน ๖ (๑) 
     ก. ประเภทครัวเรือน 
     ข. ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 
(๔)  การเคลือบ การชุบโลหะด้วยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล 
หรือโลหะอ่ืนใด ยกเว้นกิจการใน ๖ (๑) 
(๕)  การขัด การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอ่ืนใด ยกเว้น 
กิจการใน ๖ (๑) 
     ก. ผลิตโดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒ แรงม้า 
     ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกว่า ๒ – ๕ แรงม้า 
     ค. ผลิตโดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ แรงม้า ขึ้นไป 
(๖)  การทําเหมืองแร่ การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการล้างแร่ 

 
 
 

๑๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 
 
 

3๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 

 
 

3๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

7 กิจการเกี่ยวกับยานยนต์ เครือ่งจักรหรือเครื่องกล 
(๑)  การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกัน 
สนิมยานยนต์ 
(๒)  การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อม การปรับแต่ง ระบบปรับอากาศหรือ 
อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
(๓)  การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้ 
บริการ หรือจําหน่ายและในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซ่อมหรือปรับปรุง 
ยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย 
(๔)  การล้าง การอัดฉีดยานยนต์ 

 
 

3๐๐ 
 

3๐๐ 
 
 

300 
200 



 

ล าดับที่ ประเภทกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาท) 
 (๕)  การผลิต การซ่อม การอัดแบตเตอรี่ 

     ก. การผลิต 
     ข. การซ่อม การอัดแบตเตอรี่ 
(๖)  การปะ การเชื่อมยาง 
     ก. รถจักรยานยนต์ 
     ข. รถยนต์ 
(๗) การอัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ 

 
๒,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
5๐ 

3๐๐ 
3๐๐ 

8 กิจการที่เกี่ยวกับไม้ 
(๑)  การผลิตไม้ขีดไฟ 
(๒)  การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดร่อง การทําคิ้ว 
หรือการตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
     ก. ผลิตโดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า 
     ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกว่า ๕ - ๑๐ แรงม้า 
     ค. ผลิตโดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกว่า ๑๐ แรงม้า ขึ้นไป 
(๓)  การประดิษฐ์ไม้ หวาย เป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร หรือการพ่น 
การทาสารเคลือบเงาสี หรือการแต่งสําเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย 
(๔)  การอบไม้ 
(๕)  การผลิตธูป ด้วยเครื่องจักร 
(๖)  การประดิษฐ์สิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียนด้วยกระดาษ 
     ก. สถานที่ผลิตที่มีเครื่องจักรรวมกันแล้วไม่เกิน ๒ แรงม้า 
     ข. สถานที่ผลิตที่มีเครื่องจักรรวมกันแล้วเกินกว่า ๒ – ๕ แรงม้า 
     ค. สถานที่ผลิตที่มีเครื่องจักรรวมกันแล้วเกินกว่า ๕ แรงม้า ขึ้นไป 
(๗)  การผลิตกระดาษต่างๆ 
(๘)  การเผาถ่าน หรือการสะสมถ่าน 

 
๑,๐๐๐ 

 
 

3๐๐ 
5๐๐ 

1,๐๐๐ 
 

๓๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
3๐๐ 
5๐๐ 

1,๐๐๐ 
3,๐๐๐ 
๒๐๐ 

9 กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 
(๑)  กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
(๒)  การประกอบกิจการอาบ อบ นวด เว้นแต่เป็นการให้บริการใน ๙ (๑) 
หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
(๓)  การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เว้นแต่ 
เป็นการให้บริการใน ๙ (๑) หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย 
สถานพยาบาล 
(๔)  การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
     ก. ไม่เกิน ๒๐ ห้อง 
     ข. ตั้งแต่ ๒๑ – ๕๐ ห้อง 
     ค. ตั้งแต่ ๕๑ ห้อง ขึ้นไป 
 

 
 

1,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
 
 

๑,๐๐๐ 
 

3๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 



 

ล าดับที่ ประเภทกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาท) 
  (๕)  การประกอบการกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า ห้องแบ่ง

เช่า หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
     ก. ไม่เกิน ๑๐ ห้อง 
     ข. ตั้งแต่ ๑๑ ห้อง แต่ไม่เกิน ๓๐ ห้อง 
     ค. ตั้งแต่ ๓๑ ห้อง แต่ไม่เกิน ๕๐ ห้อง 
     ง. ตั้งแต่ ๕๑ ห้อง ขึ้นไป 
(๖)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
(๗)  การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นรํา รําวง รองเง็ง ดิสโก้เทค 
คาราโอเกะ หรือการแสดงอ่ืนๆในทํานองเดียวกัน 
(๘)  การประกอบกิจการสระว่ายน้ํา หรือกิจการอ่ืนๆ ในทํานองเดียวกัน 
เว้นแต่เป็นการให้บริการใน ๙ (๑) 
(๙)  การจัดให้มีการเล่นสเก็ตโดยมีแสงหรือเสียงประกอบหรือการเล่น
อ่ืนๆ ในทํานองเดียวกัน 
(๑๐)  การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ใน 
บังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
(๑๑)  การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนัก โดยวิธกีารควบคุม
ทางโภชนาการ ให้อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ การบริหารร่างกาย หรือ
โดยวิธีอ่ืนใด เว้นแต่การให้บริการใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตาม 
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
(๑๒)  การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม ตู้เพลง 
       ก. ตู้เกม ตู้เพลง ไม่เกิน ๕ เครื่อง 
       ข. ตู้เกม ตู้เพลง เกิน ๕ เครื่อง 
       ค. สวนสนุก 
(๑๓)  การประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
(๑๔)  การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข 
วิทยาศาสตร์หรือสิ่งแวดล้อม 
(๑๕)  การสักผิวหนัง การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอ่ืน 
(๑๖)  การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน 
(๑๗)  การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๑๐๐ 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
๒๐๐ 

 
๕๐๐ 

 
2๐๐ 

 
 
 

๑,๐๐๐ 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 



 

ล าดับที่ ประเภทกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาท) 
10 กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ 

(๑)  การปั่นด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือการทอผ้า 
ด้วยกี่กระตุกตั้งแต่ ๕ กี่ข้ึนไป 
     ก. ตั้งแต่ ๕ – ๑๐ กี่ 
     ข. ตั้งแต่ ๑๐ กี ่ขึ้นไป 
(๒)  การสะสมปอ ปุาน ฝูายหรือนุ่น 
(๓)  การปั่นฝูายหรือนุ่นด้วยเครื่องจักร 
(๔)  การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืนๆ ด้วยเครื่องจักร 
(๕)  การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรตั้งแต่ ๕ เครื่องขึ้นไป 
(๖)  การพิมพ์ผ้า หรือการพิมพ์บนสิ่งทออ่ืนๆ 
(๗)  การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 
     ก. เครื่องจักรที่มีกําลังไม่เกิน ๓ แรงม้า 
     ข. เครื่องจักรที่มีกําลังเกิน ๓ แรงม้า ขึ้นไป 
(๘)  การย้อม การกัดสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืนๆ 

 
 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒๐๐ 

11 กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๑)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
     ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร 
     ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร 
(๒)  การระเบิด การโม่ การปุนหินด้วยเครื่องจักร 
(๓)  การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
(๔)  การสะสม การผสมซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
     ก. การสะสม ซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน 
     ข. การผสม ซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน 
(๕)  การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจกหรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
     ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร 
     ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร 
(๖)  การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่างๆ 
(๗)  การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผา 
หินปูน 
(๘)  การผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม 
เช่น ผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝูา เพดาน ท่อ
น้ํา เป็นต้น 
(๙)  การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
(๑๐)  การผลิตกระดาษทราย 
(๑๑)  การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 
 

 
 

๓๐๐ 
๖๐๐ 

๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
3๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 



ล าดับที่ ประเภทกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาท) 
12 กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี 

(๑)  การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดช์ 
หรือสารตัวทําละลาย 
(๒)  การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊าซ 
     ก. การผลิต การบรรจุก๊าซ 
     ข. การสะสม การขนส่งก๊าซ 
(๓)  การผลิต การกลั่น การสะสม การขนส่งน้ํามันปิโตรเลียมหรือ 
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่างๆ 
     ก. การผลิต การกลั่น น้ํามันปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่างๆ 
     ข. การสะสม การขนส่ง 
         - ปริมาณจํานวนไม่เกิน ๒๐๐ ลิตร 
         - ปริมาณจํานวนตั้งแต่ ๒๐๑ ลิตร ขึ้นไป 
(๔)  การผลิต การสะสม การขนส่งถ่านหิน ถ่านโค้ก 
(๕)  การพ่นสี ยกเว้นกิจการใน ๗ (๑) 
(๖)  การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์  
เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
     ก. ใช้เครื่องจักรไม่เกิน ๒ แรงม้า 
     ข. ใช้เครื่องจักรตั้งแต่ ๒ แรงม้า ขึ้นไป 
(๗)  การโม่ การบดชัน 
     ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร 
     ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร 
(๘)  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 
(9)  การเคลือบ การชุบ วัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ 
หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๑0)  การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๑1)  การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
(๑2)  การผลิตน้ําแข็งแห้ง 
     ก. ใช้เครื่องทําความเย็นไม่เกิน ๒ เครื่อง 
     ข. ใช้เครื่องทําความเย็นตั้งแต่ ๓ – ๕ เครื่อง 
     ค. ใช้เครื่องทําความเย็นตั้งแต่ ๕ เครื่อง ขึ้นไป 
(๑3)  การผลิต การสะสม การขนส่งดอกไม้เพลิงหรือสารเคมีอันเป็น 
ส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง 
(๑4)  การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา 
(๑5)  การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือ 
พาหะนําโรค 
     ก. การผลิต การบรรจุ 
     ข. การสะสม 
     ค. การขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

 
 

๗,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐ 
1,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 

๒,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๕๐๐ 
๔,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
 

๕,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 



 

ล าดับที่ ประเภทกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาท) 
  (๑6)  การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว 

     ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
     ข. โดยใช้เครื่องจักร 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
13 กิจการอื่นๆ 

(๑)  การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 
     ก. สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแล้วไม่เกิน ๒ แรงม้า 
     ข. สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแล้วเกินกว่า ๒ – ๕ แรงม้า 
     ค. สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแล้วเกินกว่า ๕ แรงม้า ขึ้นไป 
(๒)  การผลิต การซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟูา อุปกรณ์ 
อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ไฟฟูา 
     ก. การผลิต 
     ข. การซ่อม 
(๓)  การผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๔)  การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียวหรือการถ่ายเอกสาร 
(๕)  การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 
(๖)  การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
(๗)  การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว 
(๘)  การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ 
(๙)  การก่อสร้าง 
     ก. มีคนงานต่ํากว่า ๓๐ คน 
     ข. มีคนงานตั้งแต่ ๓๐ คน ขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 
๗๐๐ 

 
 

๕,๐๐๐ 
5๐๐ 
๕๐๐ 
2๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 



แบบค ารับใบอนุญาต 
 
               เขียนที่………………………………..…..……....    
       วันที่...............เดือน.................................พ.ศ................. 
   
 ข้าพเจ้า.........................................................................อายุ....................ปี  สัญชาติ............................  
อยู่บ้านเลขท่ี......................หมู่ที่.................ตรอก/ซอย.................................ถนน............................................ ..  
แขวง/ตําบล...........................เขต/อําเภอ............................เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต.......................................  
จังหวัด..........................................  หมายเลขโทรศัพท์........................................................... 
 ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 
 (   )  สถานที่จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร  ประเภท.....................................................................  
โดยมีพ้ืนที่ประกอบการ...........................................ตารางเมตร 
 (   )  กิจการที่มีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ประเภท............................................................................... .  
มีคนงาน........................................คน  ใช้เครื่องจักรขนาด............. ..............................................แรงม้า 
 (   )  กิจการจําหน่ายสินค้าในที่/ทางสาธารณะ  จําหน่ายสินค้าประเภท............................................. 
............................................  ณ  บริเวณ.....................................................โดยวิธีการ...................................... 
 (   )  กิจการรับทําการเก็บ  ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจ  ประเภท 
    เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหล่งจํากัดท่ี.................................................................................   
    เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล  โดยมีระบบกําจัดอยู่ที่.........................................................   
    เก็บขนมูลฝอย  โดยมีแหล่งกําจัดที่.................................................................................   
    เก็บขนและกําจัดมูลฝอย  โดยมีระบบกําจัดอยู่ที่............................................................  
ต่อ  (เจ้าพนักงานท้องถิ่น)......................................................................พร้อมคําขอนี้  ข้าพเจ้าได้แนบ
หลักฐานและเอกสารมาด้วย  ดังนี้คือ 
 ๑.  สําเนาบัตรประจําตัว.............................................(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
 ๒.  สําเนาทะเบียนบ้าน 
 ๓.  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อ  คือ 
  ๓.๑  ...…………………………………………………………………………….………………………………………. 
  ๓.๒  …………………………………………………………………….…………………………………………………. 
 ๔.  …………………………………………………………….……………………………………………………………………...... 
 ๕.  …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
           (ลงชื่อ)......................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
         (......................................................) 
 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
 (   )  เห็นสมควรอนุญาตและควรกําหนดเงื่อนไข  ดังนี้........................................................................    
............................................................................................................................. ...............................................   
 (   )  เห็นสมควรไม่อนุญาต  เพราะ............................................................................................. .........   
.......................................................................... .............................................................................................. .... 
 
          (ลงชื่อ)...............................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
        (...............................................) 
          ตําแหน่ง............................................. 
                   วันที่......../........../........ 
 

 

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

(   )  เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเงื่อนไข ดังนี้
.............................................................. .......................... 
(   )  เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ……………………………... 
 

      (ลงชื่อ)............................................................. 
              (..........................................................) 
              ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งคล้า 
        วันที่........./........................................../........... 
 

ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 

 (   )  อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
 (   )  ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
 
    (ลงชื่อ)............................................................. 
            (..........................................................) 
           นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งคล้า 
    วันที่........./........................................../........... 

 

แผนผังแสดงที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสงัเขป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 

เล่มที่.................เลขที่....................../...................... 
 

 อนุญาตให้...............................................................สัญชาติ.......................อยู่บ้านเลขท่ี......................  
หมู่ที่..................ตรอก/ซอย....................................ถนน............. ......................ตําบล.......................................
อําเภอ..........................................จังหวัด................................................โทรศัพท์............... ............................... 
 ข้อ  ๑)  ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ประเภท...............................................................
โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า.................................................................................. .........................................  
ตั้งอยู่บ้านเลขที่.......................หมู่ที่.......................ตรอก/ซอย.............................ถนน.......................................  
ตําบล........................................อําเภอ...................................................จังหวัด.................................................   
โทรศัพท์.....................................โทรสาร.....................................มีพ้ืนที่ประกอบการ......................ตารางเมตร  
ใช้เครื่องจักรที่มีกําลังขนาด.........................แรงม้า  จํานวนคนงาน...................คน  ทั้งนี้  ได้เสียค่าธรรมเนียม  
ใบอนุญาต.........................................บาท (................................................................................................. ......)  
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่..................เลขที่...................ลงวันที่...............เดือน..................................พ.ศ.................... 
 ข้อ  ๒)  ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามสุขลักษณะทั่วไปที่กําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ่น         
(เทศบัญญัติ/ข้อบังคับสุขาภิบาล/ข้อบัญญัติตําบล/ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณี) 
 ข้อ  ๓)  ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะ  ดังต่อไปนี้           
๓.๑)..............................................................................................................................................            
๓.๒)................................................................................. .............................................................           
๓.๓).............................................................................................................................................. 
 ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้ถึงวันที่..................เดือน....................................พ.ศ. ...................   

 

ออกให้  ณ  วันที่         เดอืน                         พ.ศ.   
 
 
      (ลงชื่อ)........................................................ 
              (......................................................) 
               ตําแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งคล้า 
             เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
ค าเตือน  ๑)  ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนีไ้ว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ  สถานท่ีประกิบกิจการตลอดเวลาที่
ประกอบกิจการ หากฝุาฝืนมีโทษปรับไมเ่กิน ๕๐๐ บาท 
 2)  หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  มิฉะนั้น   
ต้องชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐      (มีต่อด้านหลัง) 

 



รายการการต่อใบอนุญาตและการเสียค่าธรรมเนียม 
 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ออก 

ใบอนุญาต 

 
 

วัน/เดือน/ปี 
ทีส้ิ่นอายุ

ใบอนุญาต 

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

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



แบบค าขอต่ออายุใบอนุญาต 
 

เลขรับที่............../...............      เขียนที่............................................................   
      วันที่..............เดือน.................................พ.ศ. ................. 
 
 ข้าพเจ้า..................................................................อายุ....................ปี  สัญชาต.ิ............... ...................  
อยู่บ้านเลขที่......................หมู่ที่..................ตรอก/ซอย..................................ถนน............................ ................  
แขวง/ตําบล..............................เขต/อําเภอ..............................อบต................................ ..................................  
จังหวัด...................................................หมายเลขโทรศัพท์......................................................................   
 ขอยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาต  ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
ประเภท................................................................................................................................................... ..........  
ตามใบอนุญาตเล่มที่...................เลขที่............../.............ออกให้เมื่อวันที่..........เดือน....................พ.ศ..............  
ต่อ (เจ้าพนักงานท้องถิ่น).............................................................................................................................. ......   
 พร้อมคําขอนี้  ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย  ดังนี้   
 ๑)  สําเนาบัตรประจําตัว................................................(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
 ๒)  สําเนาทะเบียนบ้าน 
 ๓)  สําเนาใบอนุญาตเดิม 
 4)  สําเนาใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพเดิม
 5)  ............................................................................................................................. ........................   
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอต่อใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
              (ลงชื่อ)...................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
            (...................................................) 
 
 

 

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
     (   )  เห็นสมควรต่อใบอนุญาต 
     (   )  เห็นสมควรไม่อนุญาต  เพราะ........................... 
........................................................................................ .. 
 
      (ลงชื่อ)............................................................. 
              (..........................................................) 
              ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งคล้า 
        วันที่........./........................................../........... 
 

 

ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 

 (   )  อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
 (   )  ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
 
 
 
    (ลงชื่อ)............................................................. 
            (..........................................................) 
           นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งคล้า 
    วันที่........./........................................../........... 

 
 



 
แบบค าขอรับใบแทน 

ใบอนุญาต................................................ 
 

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

 
 ข้าพเจ้า…………………………...………......………....................อายุ………..………..ปี สัญชาติ..………….….…… 
อยู่บ้านเลขท่ี……….…….หมู่ที่………..…..ตรอก/ซอย………….………………………ถนน……………………………………….. 
แขวง/ตําบล…………………….……….เขต/อําเภอ……………………......…………จังหวัด……………..…..….………………... 
หมายเลขโทรศัพท์…………………………..……………….…………... 
 ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต......................................................ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นดังต่อไปนี้ 
 (๑)  ข้าพเจ้าได้รับใบอนุญาตให้ประกอบการ........................................................................................  
ประเภท............................................................. .......................พ้ืนที่ประกอบการ….…………......……ตารางเมตร 
ตั้งอยู่  ณ  เลขที…่…………...…หมู่ที่……....….ตรอก/ซอย…………...…..…..….……….ถนน………….……….…....……… 
ตําบล……………………………..…….……อําเภอ………………………….……..…..………จังหวัด…….…..…………………………
หมายเลขโทรศัพท์……………………………..….......…..……ตามใบอนุญาต เล่มที่……………เลขที…่…….…/.….………..
ออกให้เมื่อวันที่…..………เดือน…………………………..………พ.ศ. ………………. 
 (๒)  ใบอนุญาตได้สูญหาย/ถูกทําลาย/ชํารุด  เมื่อวันที่……..…เดือน…………………….พ.ศ. .…..……..….. 
 (๓)  พร้อมคําขอนี้  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ  มาด้วย  คือ 
       (   )  เอกสารแจ้งความต่อสถานีตํารวจ  กรณีสูญหายหรือถูกทําลาย 
       (   )  ใบอนุญาตเดิม/หนังสือรับรองการแจ้งเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
       (ลงชื่อ)………………………….…..………………. 
               (………….……………….………………….) 
           ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ใบแทนใบอนุญาต 

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

เล่มที่..............เลขที่............./................. 
 
 (๑)  เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้.........................................................................สัญชาติ................. 
อยู่บ้านเลขท่ี.......................หมู่ที่...................ตําบล........................................อําเภอ..........................................
จังหวัด..................................................หมายเลขโทรศัพท์.................................................... 
 ชื่อสถานประกอบกิจการ....................................................................................................................... 
ประเภท.............................................................................................................................. ................................ 
ตั้งอยู่เลขที่.........................หมู่ที่..................ตําบล.........................................อําเภอ...........................................
จังหวัด..................................................หมายเลขโทรศัพท์..................................................... 
 (๒)  ผู้รับใบแทนใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในข้อกําหนดของ
ท้องถิ่น 
 (๓)  หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 
 (๔)  ผู้รับใบแทนใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย  คือ 
       ๔.๑) ............................................................................................................................................. 
       ๔.๒) .............................................................................................. ............................................... 
 (๕)  ใบแทนใบอนุญาตฉบับนี้  ออกให้เมื่อวันที่..............เดือน....................................พ.ศ. ................. 
 (๖)  ใบแทนใบอนุญาตฉบับนี้  สิ้นอายุวันที่................เดือน.....................................พ.ศ. .................... 
 
 
 
      (ลงชื่อ)........................................................ 
              (......................................................) 
               ตําแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งคล้า 
             เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
ค าเตือน  ๑)  ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนีไ้ว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ  สถานท่ีประกิบกิจการตลอดเวลาที่
ประกอบกิจการ หากฝุาฝืนมีโทษปรับไมเ่กิน ๕๐๐ บาท 
 2)  หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  มิฉะนั้น   
ต้องชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐ 


