
 
 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร 

เรื่องกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2559 
----------------------------------------- 

หลักการ 
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ .ศ.๒๕๓๕ มาตรา 32ใหเจาพนักงานทองถ่ิน มีอํานาจออก

ขอกําหนดทองถ่ิน เพ่ือกํากับดูแลการประกอบกิจการ ใหดําเนินการตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2558  

เหตุผล 
เพ่ือเปนการควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการ

ท่ีเปนอันตอสุขภาพ พ.ศ. 2558 องคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร จึงไดออกขอบัญญัตินี้ เพ่ือควบคุมกิจการท่ีเปน
อันตรายตอสุขภาพภายในตําบลเบิกไพร ซ่ึงไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไขตางๆ ตลอดจนคาธรรมเนียมไวให
สอดคลองกับสภาวการณ สภาพเศรษฐกิจ และสังคมในปจจุบัน และเพ่ือประโยชนในการควบคุมและกํากับดูแลให
มีความเปนระเบียบเรียบรอย และปลอดภัยตอสุขอนามัยของประชาชน  
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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร 
เรื่องกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ. 2559 
--------------------------------- 

โดยท่ีเปนการสมควร แกไขขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เบิกไพรวาดวยกิจการท่ีเปนอันตราย
ตอสุขภาพ พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง) อาศัยอํานาจตามความในมาตรา๗๑แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบลพ.ศ. ๒๕๓๗ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
(ฉบับท่ี 6) พ.ศ. ๒๕52ประกอบกับมาตรา๓๒มาตรา๕๔มาตรา๕๕มาตรา๕๘มาตรา๖๓มาตรา๖๕แหง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ .ศ. ๒๕๓๕อันเปนพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2558
องคการบริหารสวนตําบล เบิกไพร โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบล เบิกไพรและนายอําเภอ
จอมบึงจึงตราขอบัญญัติไวดังตอไปนี้ 

ขอ๑ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เบิกไพรเรื่องกิจการท่ีเปนอันตรายตอ
สุขภาพพ.ศ. 2559” 

ขอ๒ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบล เบิกไพรตั้งแตวันถัดจากวันประกาศไว
โดยเปดเผยณท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลเบิกไพรแลวสามสิบวัน 

ขอ๓นับแตวันท่ีขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใชใหยกเลิกขอบัญญัติ องคการบริหารสวน ตําบลเบิกไพรเรื่อง
กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพพ .ศ. ๒๕53 (ฉบับปรับปรุง) บรรดาขอบัญญัติประกาศระเบียบและคําสั่งอ่ืนใดใน
สวนท่ีไดตราไวแลวในขอบัญญัติซ่ึงขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ๔ในขอบัญญัตินี้ 
“ราชการสวนทองถิ่น”  หมายความวา  องคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร 
“ขอกําหนดของทองถิ่น”  หมายความวา  ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร 
“เจาพนักงานทองถิ่น”หมายความวานายกองคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร 
“เจาพนักงานสาธารณสุข”หมายความวาเจาพนักงานซ่ึงไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ 

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. ๒๕๓๕ 
“ผูไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น”   หมายความวา ขาราชการหรือพนักงานสวนตําบล

องคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร ท่ีไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถ่ิน 
“ส่ิงปฏิกูล” หมายความวา อุจจาระหรือปสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใด ซ่ึงเปนสิ่งโสโครก

หรือมีกลิ่นเหม็น 
“มูลฝอย”   หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใส

อาหาร เถา มูลสัตว หรือซากสัตว รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเลี้ยงสัตวหรือท่ีอ่ืน 
“ท่ีหรือทางสาธารณะ”   หมายความวา สถานท่ีหรือทางซ่ึงมิใชเปนของเอกชนและประชาชน

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 
“อาคาร”  หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน หรือสิ่งท่ีสรางข้ึนอยาง

อ่ืนซ่ึงบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 
“ตลาด”  หมายความวา สถานท่ีซ่ึงปกติจัดไวใหผูคาใชเปนท่ีชุมชนเพ่ือจําหนายสินคาประเภทสัตว 

เนื้อสัตว ผัก ผลไม หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด ประกอบหรือปรุงแลว หรือของเสียงาย ท้ังนี้ ไมวาจะมีการ
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จําหนายสินคาประเภทอ่ืนดวยหรือไมก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซ่ึงจัดไวสําหรับใหผูคาใชเปนท่ีชุมชนเพ่ือ
จําหนายสินคาประเภทดังกลาวเปนประจําหรือเปนครั้งคราวหรือตามวันท่ีกําหนด 

“สถานท่ีจําหนายอาหาร” หมายความวา อาคาร สถานท่ี หรือบริเวณใดๆ ท่ีมิใชท่ีหรือทางสาธารณะ 
ท่ีจัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซ้ือสามารถบริโภคไดทันที ท้ังนี้ ไมวาจะเปน
การจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค ณ ท่ีนั้น หรือนําไปบริโภคท่ีอ่ืนก็ตาม 

“สถานท่ีสะสมอาหาร”   หมายความวา อาคาร สถานท่ี หรือบริเวณใดๆ ท่ีมิใชท่ีหรือทางสาธารณะ 
ท่ีจัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะอ่ืนใด ซ่ึงผูซ้ือตองนําไปทํา
ประกอบหรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง 

ขอ๕ใหกิจการประเภทตางๆดังตอไปนี้เปนกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพท่ีตองมีการควบคุมในเขต
องคการบริหารสวนตําบล เบิกไพร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 
2558  

๑.   กิจการท่ีเกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 
 (1)  การเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาลสัตวทุกชนิด 
 (2)  การประกอบกิจการเลี้ยงรวบรวมสัตวหรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน เพ่ือให

ประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้นท้ังนี้ ไมวาจะมีการ เรียกเก็บคาดูหรือคาบริการ  ในทางตรงหรือ
ทางออมหรือไมก็ตาม 

๒. กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 
 (๑)  การฆา หรือชําแหละสัตว ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหารเรขายหรือขายในตลาด 

 (๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว ขนสัตว 
 (๓) การสะสมเขาสัตวกระดูก หรือชิ้นสวนสัตวท่ียังมิไดแปรรูป 
 (๔) การเค่ียวหนังเอ็นหรือไขสัตว 
 (๕) การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืนๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก เขา หนัง ขนสัตว
หรือสวนอ่ืนๆ ของสัตวดวยการตม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใดๆ ซ่ึงมิใชเพ่ือเปนอาหาร 
 (๖) การผลิต โม ปน บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทําอ่ืนใดตอสัตวหรือพืชหรือสวนหนึ่งสวน
ใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว 
 (๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรือลางครั่ง 

๓.  กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่มน้ําดื่มยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขาย การขาย
ในตลาด และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
 (๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ เตาเจี้ยว ซีอ้ิว น้ําจิ้ม หรือ
ซอสปรุงรสชนิดตางๆ 
 (๒) การผลิต  สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว ไดแก ปลารา ปลาเจา กุงเจา 
ปลาสม ปลาจอม แหนม หมํ่า ไสกรอก กะป น้ําปลา หอยดอง น้ําเคยน้ําบูดูไตปลาหรือผลิตภัณฑอ่ืนๆ ท่ีคลายคลึง
กัน 
 (๓) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง แชอ่ิม จากผัก ผลไม หรือพืชอยางอ่ืน  
 (๔) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก บด นึ่ง ตม ตุน เค่ียว 
กาวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปง ยาง เผา หรือวิธีอ่ืนใด 
 (๕) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุลูกชิ้น 



4 
 
 

 (๖) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เสนหม่ี ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู วุนเสน เก้ียมอ๋ี 
เนื้อสัตวเทียม หรือผลิตภัณฑอ่ืนๆ ท่ีคลายคลึงกัน 
 (๗) การผลิตบะหม่ี มักกะโรนี สปาเกตตี้ พาสตา หรือผลิตภัณฑอ่ืนๆ ท่ีคลายคลึงกัน 
 (๘) การผลิต ขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ ขนมอบอ่ืนๆ  
 (๙) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ํานม หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว 
 (๑๐) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑเนย ผลิตภัณฑเนย
เทียม และผลิตภัณฑเนยผสม 
 (๑๑) การผลิตไอศกรีม 
 (๑๒) การค่ัว สะสม หรือแบงบรรจุกาแฟ 
 (๑๓) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ใบชาแหง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผลอ่ืนๆ 
 (๑๔) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร ไวน น้ําสมสายชู   ขาวหมาก 
น้ําตาลเมา 
 (๑๕) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ 
 (๑๖) การผลิต สะสม แบงบรรจุ หรือขนสงน้ําแข็ง 
 (๑๗) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจากพืชผัก ผลไม เครื่องดื่ม
ชนิดตางๆ บรรจุกระปอง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด 
 (๑๘) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด 
 (๑๙) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแตงอาหาร 
 (๒๐) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําตาล น้ําเชื่อม 
 (๒๑) การผลิตสะสม หรือแบงบรรจุแบะแซ  
 (๒๒) การแกะ ตัดแตง ลางสัตวน้ํา ท่ีไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น 
 (๒๓) การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 
 (๒๔) การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 

๔.   กิจการท่ีเกี่ยวกับยาเวชภัณฑอุปกรณการแพทยเครื่องสําอางผลิตภัณฑทําความสะอาด 
 (๑) การผลิตโมบดผสมหรือบรรจุยา 
 (๒) การผลิตบรรจุยาสีฟนแชมพูผาเย็นกระดาษเย็นเครื่องสําอาง รวมท้ังสบูท่ีใชกับรางกาย 
 (๓)  การผลิต บรรจุสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี 
 (๔) การผลิตผาพันแผลผาปดแผลผาอนามัยผาออมสําเร็จรูป 
 (๕) การผลิตผงซักฟอก สบู น้ํายาทําความสะอาด หรือผลิตภัณฑทําความสะอาดตางๆ 

๕. กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 
 (๑)การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช 
 (๒) การลางอบรมหรือสะสมยางดิบ 
 (๓) การผลิต  หรือแบงบรรจุ แปงมันสําปะหลังแปงสาคูแปง จากพืช หรือแปง อ่ืนๆในทํานอง
เดียวกัน 
 (๔) การสีขาว นวดขาวดวยเครื่องจักร หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใดๆ ก็ตาม 
 (๕) การผลิตยาสูบ 
 (๖) การขัดกะเทาะหรือบดเมล็ดพืช 
 (๗) การผลิตสะสม หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุท่ีนําไปผลิตปุย 
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 (๘) การผลิตเสนใยจากพืช 
 (๙) การตากสะสมขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง ขาวเปลือก ออย ขาวโพด 

๖. กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร 
 (๑) การผลิตภาชนะเครื่องประดับ เครื่องมืออุปกรณหรือเครื่องใชตาง ดๆวยโลหะหรือแร 
 (๒) การถลุงแร การหลอมหรือหลอโลหะทุกชนิดยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน๖ (๑) 
 (๓) การกลึงเจาะเชื่อมตีตัดประสานรีด  หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟายกเวน
กิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน๖ (๑) 
 (๔) การเคลือบชุบโลหะดวยตะก่ัวสังกะสีดีบุกโครเมียมนิกเกิลหรือโลหะอ่ืนใดยกเวนกิจการ ท่ี
ไดรับใบอนุญาตใน๖ (๑) 
 (๕) การขัดลางโลหะดวยเครื่องจักรหรือสารเคมียกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน๖ (๑) 
 (๖) การทําเหมืองแรสะสมแยกคัดเลือกหรือลางแร 

7. กิจการท่ีเกี่ยวกับยานยนตเครื่องจักรหรือเครื่องกล 
 (๑) การตอประกอบเคาะปะผุพนสี หรือพนสารกันสนิมยานยนต 
 (๒) การผลิตยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
 (๓) การซอม การปรับแตงเครื่องยนต เครื่องกล ระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณท่ี
เปนสวนประกอบของยานยนตเครื่องจักรหรือเครื่องกล 
 (๔) การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซ่ึงมีไวบริการหรือจําหนาย 
และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย 
 (๕) การลาง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต 
 (๖) การผลิต สะสม จําหนาย ซอม หรืออัดแบตเตอรี่  
 (๗) การจําหนาย ซอม ปะ เชื่อมยางยานยนต หรือตั้งศูนยถวงลอ 
 (8)  การผลิต ซอม ประกอบ หรืออัดผาเบรก ผาคลัตซ 
 (9)  การสะสม การซอมเครื่องกล เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของ  ยานยนต 
เครื่องจักร หรือเครื่องกลเกา 

๘. กิจการท่ีเกี่ยวกับไมหรือกระดาษ 
 (๑) การผลิตไมขีดไฟ 
 (๒) การเลื่อยซอยขัดไสเจาะขุดรองทําค้ิว หรือตัดไมดวยเครื่องจักร 
 (๓) การผลิต พน ทาสารเคลือบเงา หรือสี แตงสําเร็จสิ่งของเครื่องใช หรือผลิตภัณฑจากไม 
หวาย ชานออย  
 (๔) การอบไม 
 (๕) การผลิต สะสม แบงบรรจุธูป 
 (๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใชเครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑอ่ืนใดดวยกระดาษ 
 (๗) การผลิตกระดาษชนิดตางๆ 
 (๘) การเผาถานหรือการสะสมถาน 

๙. กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 
 (๑) การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพเวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล 
ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
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 (๒) การประกอบกิจการอาบอบนวด 
 (๓) การประกอบกิจการ นวดเพ่ือสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาตใน 9 (1)  
หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  
 (๔) การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแตเปนการใหบริการ ท่ีไดรับ
อนุญาตใน 9 (1) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  
 (๕) การประกอบ กิจการโรงแรม สถานท่ีพักท่ีมิใชโรงแรมท่ีจัดไวเพ่ือใหบริการพักชั่วคราว 
สําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีคาตอบแทน หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
 (6) การประกอบกิจการหอพักอาคารชุดใหเชาหองเชาหรือหองแบงเชาหรือกิจการอ่ืนในทํานอง
เดียวกัน 
 (7) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
 (8) การจัดใหมีมหรสพ การแสดงดนตรีเตนรํารําวงรองเง็งดิสโกเท กคาราโอเกะหรือตูเพลง หรือ
การแสดงอ่ืนๆในทํานองเดียวกัน 
 (๙) การประกอบกิจการสระวายน้ําหรือกิจการอ่ืนๆในทํานองเดียวกันเวนแตเปนการใหบริการ ท่ี
ไดรับใบอนุญาตใน๙ (๑) 
 (10) การประกอบกิจการการเลนสเกตหรือโรลเลอรเบลด หรือการเลนอ่ืนๆ ในทํานองเดียวกัน  
 (๑1) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผมเวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับตามกฎหมายวาดวย
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
 (๑2) การประกอบกิจการสถานท่ีออกกําลังกาย 
 (๑3) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก 
 (๑4) การประกอบกิจการสวนสนุก โบวลิ่ง หรือตูเกม 
 (๑5) การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 
 (๑6) การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟ 
 (๑7) การประกอบกิจการ หองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข วิทยาศาสตรหรือ
สิ่งแวดลอม   
 (๑8) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย 
 (19) การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ 
 (20) การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบานของผูรับบริการ  
 (21) การประกอบกิจการใหบริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตวชั่วคราว  

 ๑๐.กิจการท่ีเกี่ยวกับส่ิงทอ 
 (๑) การปนดายกรอดายทอผาดวยเครื่องจักรหรือทอผาดวยก่ีกระตุก 
 (๒) การสะสมปอปานฝายนุน หรือในสังเคราะห 
 (๓) การปนฝายนุน ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร 
 (๔) การทอเสื่อกระสอบพรมหรือสิ่งทออ่ืนๆดวยเครื่องจักร 
 (๕) การเย็บ ปกผา หรือสิ่งทออ่ืนๆ ดวยเครื่องจักร 
 (๖) การพิมพผาและสิ่งทออ่ืนๆ 
 (๗) การซักอบรีดหรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 
 (๘) การยอมฟอก กัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืนๆ 
 



7 
 
 

๑๑. กิจการท่ีเกี่ยวกับหินดินทรายซีเมนตหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
 (๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 
 (๒) การระเบิดโมบด หรือยอยหิน ดวยเครื่องจักร 
 (๓) การผลิตสิ่งของ เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืนๆ ดวยซีเมนตหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
 (๔) การสะสมผสมซีเมนตหิน ดิน ทราย วัสดุกอสราง รวมท้ังการขุด ตัก ดูด โม บด หรือยอย 
ดวยเครื่องจักร ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน 11 (2)  
 (๕) การเจียระไนเพชรพลอยหินหรือกระจกหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
 (๖) การเลื่อยตัดหรือประดิษฐหินเปนสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑตางๆ 
 (๗) การผลิตชอลกปูนปลาสเตอรปูนขาวดินสอพองหรือเผาหินปูน 
 (๘)การผลิตผลิตภัณฑตางๆท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม 
 (๙) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 
 (๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผาทราย 
 (๑๑) การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว 
 (12) การลาง การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก แกว หิน หรือวัตถุอ่ืนใด ยกเวน
กิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน 6 (5) 

๑๒. กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียมปโตรเคมี ถานหิน ถานโคก และสารเคมีตางๆ  
 (๑) การผลิตสะสมบรรจุ  หรือขนสงกรด ดางสารออกซิไดซ หรือสารตัวทําละลาย 
 (๒) การผลิตสะสมบรรจุ  หรือขนสงกาซ 
 (๓) การผลิตสะสมกลั่น หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม 
 (๔) การผลิตสะสมหรือขนสงถานหิน หรือถานโคก 
 (๕) การพนสียกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน๗ (๑) 
 (๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม พลาสติกเซลลูลอยดเบเกอรไลทหรือวัตถุ
ท่ีคลายคลึง 
 (๗) การโมสะสม หรือบดชัน 
 (๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 
 (๙) การผลิตลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 
 (๑๐) การเคลือบชุบวัตถุดวยพลาสติกเซลลูลอยดเบเกอรไลทหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
 (๑๑) การผลิตพลาสติกเซลลูลอยดเบเกอรไลทหรือวัตถุท่ีคลายคลึงกัน 
 (๑๒) การผลิตหรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
 (๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง 
 (๑๔) การผลิตสะสม บรรจุ ขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบในการผลิต
ดอกไมเพลิง 
 (๑๕) การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา 
 (๑๖) การผลิตสะสมบรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 
 (๑๗) การผลิตสะสม หรือบรรจุกาว 

๑๓. กิจการอ่ืนๆ 
 (๑)  การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 
 (๒) การผลิตซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกสเครื่องไฟฟาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสหรืออุปกรณไฟฟา 
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 (๓) การผลิตเทียนหรือเทียนไขหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
 (๔) การพิมพแบบพิมพเขียวหรือถายเอกสาร 
 (๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุดใชแลวหรือเหลือใช 
 (๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา 
 (๗) การลางขวดภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลว เพ่ือนําไปใชใหมหรือแปรสภาพเปน     
ผลิตภัณฑใหม 
 (๘) การพิมพ เขียน พนสี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ 
 (๙) การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา  
 (๑๐) การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร 
 (11) การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง หรือสัตวพาหะนําโชค  
 (12) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑจากยาง  
 (13) การผลิต สะสม หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล  

ขอ6 ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามประเภทท่ีมีขอบัญญัติกําหนดใหเปนกิจการท่ีตองมีการ
ควบคุมตามขอ๕ในลักษณะท่ีเปนการคาจะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ินตามแบบท่ีกําหนดไว
ทายขอบัญญัตินี้ (อภ.๑) พรอมกับเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้ 
 (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ 
 (๒) สําเนาทะเบียนบาน 
 (๓) สําเนาใบอนุญาตอ่ืนตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
 (๔) อ่ืนๆ 

ขอ7 ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพซ่ึงตองควบคุมตามขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนตําบล เบิกไพร นี้ตองปฏิบัติรวมท้ังจัดสถานท่ีสําหรับประกอบกิจการคานั้นๆใหเปนไปตาม
เง่ือนไขอันเก่ียวดวยสุขลักษณะดังตอไปนี้ 
 (๑) สถานท่ีนั้นตองตั้งอยูในทําเลท่ีจะมีรางระบายน้ํารับน้ําโสโครกไดอยางเหมาะสมตาม
คําแนะนําของสาธารณสุข 
 (๒) ตองจัดทํารางระบายน้ําหรือบอรับน้ําโสโครกดวยวัตถุถาวรเรียบไมซึมไมรั่วระบายน้ําได
สะดวก 
 (๓) การระบายน้ําตองไมใหเปนท่ีเดือดรอนแกผูใชน้ําในทางน้ําสาธารณะหรือท่ีอยูอาศัย
ใกลเคียง 
 (๔) จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 
 (๕) เม่ือเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาสถานท่ีใดสมควรจะตองทําพ้ืนดวยวัตถุถาวรเพ่ือ
ปองกันมิใหน้ําซึมรั่วไหลหรือขังอยูไดหรือเห็นวาควรมีบอพักน้ําโสโครกหรือทําการกําจัดน้ําโสโครกไขมันใหถูกตอง
ตามหลักสุขาภิบาลหรือตองมีเครื่องระบายน้ําเครื่องปองกันกลิ่นไอเสียความสะเทือนฝุนละอองเขมาเถาหรือสิ่งอ่ืน
ใดอันอาจเปนเหตุรําคาญแกผูท่ีอยูขางเคียงขอกําหนดดังกลาวผูขอรับใบอนุญาตตองปฏิบัติใหเปนไปตามคําแนะนํา
ของเจาพนักงานสาธารณสุข 
 (๖) ตองใหมีแสงสวางและการระบายอากาศเพียงพอและตองจัดสถานท่ีมิใหเปนท่ีอยูอาศัย
ของสัตวนําโรค 
 (๗) ตองจัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอแกกิจการนั้นๆ 
 (๘) ตองมีท่ีรองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันไดลักษณะจํานวนเพียงพอ 
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 (๙) ตองจัดใหมีสวมอันไดสุขลักษณะจํานวนเพียงพอกับจํานวนคนท่ีทําการอยูในสถานท่ีนั้น
และตองตั้งอยูในทําเลท่ีเหมาะสมรวมท้ังการกําจัดสิ่งปฏิกูลดวยวิธีท่ีถูกตองตามหลักสุขาภิบาลตามคําแนะนําของ
เจาพนักงานสาธารณสุข 
 (๑๐) สถานท่ีเลี้ยงสัตวท่ีขังและปลอยสัตวกวางขวางเพียงพอและตองจัดใหไดสุขลักษณะ 
 (๑๑) สถานท่ีเก่ียวกับการตากหรือผึ่งสินคาตองมีท่ีสําหรับตากหรือผึ่งสินคาตามท่ีเจาพนักงาน
สาธารณสุขเห็นชอบ 
 (๑๒) ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขและ
คําสั่งเจาพนักงานทองถ่ินรวมท้ังระเบียบขอบัญญัติและประกาศขององคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร 

ขอ8 เม่ือเจาพนักงานทองถ่ินไดพิจารณาแลวเห็นวาผูขอรับใบอนุญาตไดปฏิบัติการครบถวนตาม
ความในขอ7และการอนุญาตนั้นไมเปนเหตุกระทบกระเทือนตอสุขภาพอนามัยของประชาชนก็ใหออกใบอนุญาตให
ตามแบบอภ.๒ 

ขอ9 เม่ือไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถ่ินตรวจความ
ถูกตองและความสมบูรณของคําขอถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑวิธีการหรือ
เง่ือนไขท่ีกําหนดไวในขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถ่ินรวบรวมความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นท้ังหมด
และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกันและในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขอ
อนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคํา
ขอ 

เจาพนักงานทองถ่ินจะดําเนินการออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล
ใหผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการคาตามขอ๕ทราบภายในสามสิบวันนับแตท่ีไดรับคําขอซ่ึงมีรายละเอียดถูกตอง
หรือครบถวนตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถ่ินไมอาจออกใบอนุญาตหรือไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตได
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสองใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้งครั้งละไมเกินสิบหาวันโดยจะมีหนังสือ
แจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามท่ีได
ขยายเวลาไวแลวนั้นแลวแตกรณี 

ผูขอรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตพรอมชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทายขอบัญญัตินี้ภายในสิบหา
วันทําการนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินหากไมมารับใบอนุญาตและชําระ
คาธรรมเนียมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ 10 ผูไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการตามประเภทท่ีระบุไวในขอ๕จะตองปฏิบัติตาม หลักเกณฑ
วิธีการเง่ือนไขอันเก่ียวดวยสุขลักษณะดังตอไปนี้ 
 (๑) ตองประกอบกิจการนั้นๆภายในเขตสถานท่ีท่ีไดรับอนุญาตวันเวลาท่ีไดรับอนุญาต 
 (๒) ตองรักษาเครื่องมืออุปกรณเครื่องใชในการประกอบกิจการทุกชนิดใหอยูในสภาพท่ี
สะอาดและปลอดภัยพรอมใชงานอยูเสมอ 
 (๓) ตองรักษาสภาพแวดลอมสถานท่ีประกอบกิจการใหสะอาดและปลอดภัยไมใหเปนแหลง
เพาะพันธุแมลงวันยุงสัตวพาหะนําโรคติดตอและมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวพาหะนําโรคอ่ืนๆ 
 (๔) ตองจัดใหมีระบบปองกันอัคคีภัยและระบบความปลอดภัยเวลาท่ีเกิดอัคคีภัยข้ึนมีบันได
หนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินท่ีถูกตองตามกฎหมาย 
 (๕) ตองจัดใหมีระบบปองกันมลพิษท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต 
 (๖) ตองจัดใหมีระบบการปองกันการปนเปอนสารพิษในผลิตภัณฑท่ีเปน “อาหาร” 
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 (๗) กรณีท่ีผูประกอบกิจการมีความประสงคจะทําการเปลี่ยนแปลงแกไขหรือเพ่ิมเติมสถานท่ี
ตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินกอน 
 (๘) ตองยอมใหเจาพนักงานทองถ่ินหรือเจาพนักงานสาธารณสุขหรือผูท่ีไดรับมอบหมายเขา
ตรวจสอบสถานท่ีเครื่องใชตลอดจนวิธีการประกอบการคาตามกฎหมายตั้งแตพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตกเม่ือ
ไดรับแจงใหทราบแลว 
 (๙) ปฏิบัติการอ่ืนใดอันเก่ียวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือ
ตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินรวมท้ังระเบียบและประกาศขององคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร 

ขอ11 ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาตและใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของ
องคการบริหารสวนตําบลเบิกไพรเทานั้น 
 ผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวในท่ีเปดเผยและเห็นไดงายณสถานท่ีประกอบ
กิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการการขอตออายุใบอนุญาตจะตองทําคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุเม่ือไดยื่นคําขอ
พรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะสั่งไมตออายุใบอนุญาตการ
ขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดไว
ตามขอ7และขอ10ดวย 

ขอ12ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัติ
นี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกหรือกอนใบอนุญาตสิ้นอายุสําหรับกรณีท่ี
เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้นถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนดใหชําระ
คาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระเวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนิน
กิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

กรณีท่ีผูมีหนาท่ีตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวาสองครั้ง
ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและคาปรับจน
ครบจํานวน 

ขอ13ในการออกใบอนุญาตตามขอ 7เจาพนักงานทองถ่ินอาจกําหนดเง่ือนไขโดยเฉพาะระบุไวใน
ใบอนุญาตใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติเพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากท่ีกําหนดไว
โดยท่ัวไปในขอบัญญัตินี้ก็ไดใบอนุญาตตามขอ 7ใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานท่ี         แหง
เดียว 

ขอ14บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหารสวนตําบล
เบิกไพร 

ขอ15กรณีใบอนุญาตสูญหายถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญใหผูไดรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบ
แทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ินตามแบบอ ภ.๔ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหายถูกทําลาย
หรือชํารุดการขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไข
ดังนี้ 
 (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหายใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจง
ความตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ินประกอบดวย 
 (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลายหรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต
นําใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ินประกอบดวย 
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 (๓) การออกใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบอ ภ.๒โดยประทับตราสีแดงวา  “ใบแทน” กํากับไว
ดวยและใหมีวันเดือนปท่ีออกใบแทนพรอมท้ังลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถ่ินหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากเจา
พนักงานทองถ่ินในใบแทนและตนข้ัวใบแทน 
 (๔) ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาท่ีเหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 
 (๕) บันทึกดานหลังตนข้ัวใบอนุญาตเดิมระบุสาเหตุการสูญหายถูกทําลายหรือชํารุดใน
สาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแลวแตกรณีและลงเลมท่ีเลขท่ีปของใบแทนใบอนุญาต 

ขอ16เม่ือผูรับใบอนุญาตไมประสงคจะประกอบกิจการตอไปใหยื่นคํารองบอกเลิกกิจการตอเจา
พนักงานทองถ่ินตามแบบอภ.๔ 

ขอ17หากผูรับใบอนุญาตประสงคจะแกไขรายการในใบอนุญาตใหยื่นคําขอตอเจาพนักงานทองถ่ิน
ตามแบบอภ.๔ 

ขอ18ใหใชแบบพิมพตางๆตามท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัติดังตอไปนี้ 
 (๑) คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพใหใชแบบอภ.๑ 
 (๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพใหใชแบบอภ.๒ 
 (๓) คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพใหใชแบบอภ.๓ 
 (๔) คําขออนุญาตตางๆใหใชแบบอภ.๔ 

ขอ19ในกรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการคารายใดไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตาม
บทบัญญัติ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ .ศ. ๒๕๓๕กฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวงท่ีออกตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ .ศ. ๒๕๓๕หรือขอบัญญัตินี้หรือเง่ือนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว
เก่ียวกับการประกอบกิจการตามท่ีรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหแกไขหรือ
ปรับปรุงใหถูกตองและถาผูไดรับคําสั่งไมแกไขหรือปรับปรุงภายในเวลาท่ีกําหนดใหเจาพนักงานสวนทองถ่ินมี
อํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตภายในเวลาท่ีเห็นสมควรไมเกินสิบหาวัน 

ขอ20เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 
 (๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งข้ึนไปและมีเหตุท่ีจะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก 
 (๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ .ศ. 
๒๕๓๕ 
 (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบท บัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ .ศ. 
๒๕๓๕กฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ .ศ. ๒๕๓๕หรือขอบัญญัตินี้
หรือเง่ือนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเก่ียวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตาม
ขอบัญญัตินี้และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชนหรือ
ผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ21คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับใบอนุญาต
ทราบในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาวใหสงคําสั่งโดยทางไปรษณียตอบรับ
หรือใหปดคําสั่งนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงายณภูมิลําเนาหรือสํานักงานของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับ
ใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําสั่งแลวตั้งแตวันท่ีคําสั่งไปถึงหรือวันปดคําสั่งแลวแตกรณี 

ขอ22ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันท่ีถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
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ขอ23ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินเพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ี
ตามมาตรา๔๔วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ .ศ. ๒๕๓๕ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวน
ตําบลเบิกไพรในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ24ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษแหง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. ๒๕๓๕ 

ขอ25บรรดาใบอนุญาตประกอบการคาซ่ึงเปนท่ีรังเกียจหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพท่ีไดออกกอน
วันประกาศใชขอบัญญัตินี้ใหใชไดตอไปจนสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น 

ขอ26ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล เบิกไพร เปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้และใหมี
อํานาจออกระเบียบประกาศหรือคําสั่งเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 
 
 
 

ประกาศณวันท่ี1  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2559 
 
 
 

(นายธรรมรักษ  บุตรน้ําเพ็ชร) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร 
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แบบอภ. 1  
คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 
เขียนที่.................................................................  
วันที.่...........เดือน.........................พ.ศ.................  

 ขาพเจา (นาย , นาง , นางสาว)........................................................................................................................  

 เปนบุคคลธรรมดาอาย.ุ.................ปสัญชาต.ิ.............................  
เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขที ่อยูบานเลขที.่...............................................  
หมูที่......................... ตรอก/ซอย……............................ถนน................................ตําบล/แขวง..............................................
อําเภอ / เขต.............................................จังหวัด................................โทรศัพท........................โทรสาร................................. 

 เปนนิติบุคคลประเภท.............................................................จดทะเบียนเมื่อ............................................. 
มีสํานักงานอยูเลขที.่...............................หมูที่..............ตรอก / ซอย..................................ถนน........................................... 
ตําบล / แขวง .......................................อําเภอ / เขต.............................................จังหวัด................................................... 
โทรศัพท.....................................โทรสาร............................................. โดยผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาตดังนี ้

 1. (นาย , นาง , นางสาว)..............................................................อยูบานเลขที.่....................หมูที่................
ตรอก /ซอย………...............ถนน…......................ตําบล/แขวง…………..........................อําเภอ/เขต.........................................
จังหวัด........................................โทรศัพท................................................โทรสาร........................................ 

 2. (นาย , นาง , นางสาว)..............................................................อยูบานเลขที.่....................หมูที่................
ตรอก /ซอย………...............ถนน…......................ตําบล/แขวง…………..........................อําเภอ/เขต.........................................
จังหวัด........................................โทรศัพท................................................โทรสาร........................................ 

 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตอเจาพนักงานทองถ่ินดังนี ้

 1. ชื่อสถานประกอบการ....................................................ประกอบกิจการ.............................................. 
ซึ่งเปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพประเภท................................................................ลําดับที.่................................... 
กําลังเคร่ืองจักรโดยรวม.....................แรงมา (กรณีที่เปนกิจการที่เก่ียวกับการบริการใหระบุจํานวนหอง........................หอง
หรือจํานวนที่นั่ง........................ที่นั่งกรณีที่เปนกิจการที่เก่ียวกับการเลี้ยงสัตวใหระบุจํานวนตัว......................ตัว) จํานวน
คนงาน.......................คน 

 2. สถานประกอบการตั้งอยูเลขที.่....................ตรอก / ซอย.............................ถนน.................................  
ตําบล / แขวง...........................อําเภอ / เขต.................................จังหวัด..............................โทรศัพท.............................
โทรสาร................................. อาคารประกอบการมีเนื้อที.่.......................ตารางเมตรบริเวณสถานประกอบการ (รวมทั้ง
อาคารประกอบการ) มีเนื้อที่.....................ตารางเมตรที่ดินบริเวณสถานประกอบการเปนของ........................................
อาคารประกอบการเปนของ...........................................................................................อาคารประกอบการ มีอยูเดิม 
กอสรางใหมลักษณะของอาคารประกอบการ..........................................................................(เปนไมหรือหองแถวตึกแถว
คอนกรีตเสริมเหล็กฯลฯ) ไดรับใบอนุญาตปลูกสรางอาคารประเภท.................................................................สถาน
ประกอบการอยูใกลเคียงกับ..................................................................................................................................... 
การพักคางของผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการมีไมม ี
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บริเวณสถานประกอบการมีเขตติดตอ 
 ดานเหนือ..................................................................................................................................................  
 ดานใต.......................................................................................................................................................  
 ดานตะวันออก...........................................................................................................................................  
 ดานตะวันตก............................................................................................................................................. 
 
 3. ทํางานปกติตั้งแตเวลา......................................น. ถึงเวลา................................น. รวมวันละ........................ช่ัวโมง
..................กะวันหยุดงานประจําสัปดาห...................................................  

 4. จํานวนและระดับผูซึ่งทํางานในสถานประกอบการรวม...............................คน 
 4.1 เจาหนาท่ีบริหารและวิชาการ.....................................คน 
 4.2 คนงานชาย..........................คนคนงานหญิง................................คน 
 4.3 ผูชํานาญการจากตางประเทศ.....................................คน 
 4.4 ชางเทคนิคและชางฝมือจากตางประเทศ........................................คน 

 5. การผลิต 
 5.1 ช่ือปริมาณการใชและแหลงท่ีมาของวัตถุดิบ 
 วัตถุดิบ ปริมาณการใช (ตอป)  แหลงท่ีมา (ระบุบริษัท /  

 หางรานของผูจําหนาย)  
 5.1.1 ......................................... .................................................. ............................................................  
 5.1.2 ......................................... .................................................. ............................................................  
 5.1.3 ......................................... .................................................. ............................................................  
 5.1.4 ......................................... .................................................. ............................................................  
 5.1.5 ......................................... .................................................. ............................................................  

 5.2 ช่ือผลิตภัณฑปริมาณการผลิตและการจําหนาย 
 ผลิตภัณฑ ปริมาณการผลิต (ตอป)  การจําหนาย (ระบุสถานท่ีจําหนาย)  
 5.2.1 ......................................... .................................................. ............................................................  
 5.2.2 ......................................... .................................................. ............................................................  
 5.2.3 ......................................... .................................................. ............................................................  
 5.2.4 ......................................... .................................................. ............................................................  
 5.2.5 ......................................... .................................................. ............................................................  

 5.3 วัตถุผลพลอยได (ระบุช่ือและปริมาณวัตถุผลพลอยได ) (ถามี)  
 วัตถุผลพลอยได ปริมาณวัตถุผลพลอยได จําหนายได / จําหนายไมได 
 5.3.1 ......................................... .................................................. ............................................................  
 5.3.2 ......................................... .................................................. ............................................................  
 5.3.3 ......................................... .................................................. ............................................................  

 5.4 อุปกรณ / เครื่องมือ / เครื่องจักรท่ีใชในการประกอบการไดแก (ระบุชนิดขนาดจํานวน)  
 5.4.1 ......................................... ขนาด..............................แรงมาจํานวน......................................เครื่อง 
 5.4.2 ......................................... ขนาด..............................แรงมาจํานวน......................................เครื่อง 
 5.4.3 ......................................... ขนาด..............................แรงมาจํานวน......................................เครื่อง 
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 6. การควบคุมมลพิษ 
 6.1 มลพิษท่ีเกิดข้ึนจากการประกอบกิจการ (นํ้าเสีย / ของเสีย / มลพิษอากาศ / สิ่งปฏิกูล) (ระบุช่ือและ
ปริมาณ ) (ถามี)  

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

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

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

....................................................................................................................................................................................  
 6.2 การควบคุมมลพิษกอนปลอยออกสูภายนอก (การบําบัดหรือปรับปรุงคุณภาพนํ้าเสีย / ของเสีย / มลพิษ
อากาศ / สิ่งปฏิกูล)  

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

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

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

....................................................................................................................................................................................  
 7. มาตรการปองกันอันตรายสําหรับผูปฏิบัติงาน / คนงาน 

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

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

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

....................................................................................................................................................................................  
 8. แผนท่ีสังเขปแสดงสถานท่ีตั้งสถานประกอบการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 9. แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีประกอบการและท่ีตั้งของเครื่องจักร (หากมีหลายช้ันใหแสดงทุกช้ัน) รวมท้ังท่ีพักของ 
ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการ (ถามี)  
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 10. รายละเอียดกระบวนการผลิตของสถานประกอบการพรอมแสดงผังภาพรวมของกระบวนการผลิต 
 10.1 รายละเอียดกระบวนการผลิต 

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

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

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

....................................................................................................................................................................................  
 10.2 ผังภาพรวมของกระบวนการผลิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11. หลักฐานท่ีนํามาประกอบการพิจารณาคําขออนุญาต 
  11.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานเจาของกิจการ (ผูประกอบการ / ผูถือ 
   ใบอนุญาต)  
  11.2  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูจัดการ 
  11.3  สําเนาทะเบียนบานของบานท่ีใชเปนท่ีตั้งสถานประกอบการ 
  11.4  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ 
    ผูแทนนิติบุคคล (กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล)  
  11.5  หลักฐานแสดงวาอาคารท่ีใชเปนสถานประกอบการสามารถใชประกอบกิจการน้ันไดโดย 
   ถูกตองตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
  11.6  หนังสือยินยอมใหใชอาคารหรือสัญญาเชาจากเจาของอาคาร (กรณีผูขอรับใบอนุญาตไมม ี
   กรรมสิทธ์ิในอาคารท่ีใชเปนสถานประกอบการ)  
  11.7  หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมายพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบ 
   อํานาจและผูรับมอบอํานาจ (กรณีเจาของไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง)  
  11.8  ใบอนุญาตใหประกอบกิจการจากสวนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
  11.9 อ่ืนๆ (ระบุ)..............................................................................................................................  

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

ขอรับรองวาขอความในแบบคําขอน้ีเปนความจริงทุกประการ 
 
 
 
 
 (ลงช่ือ).................................................ผูขอรับใบอนุญาต 
(......................................................) 
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แบบอภ.๒ 

 
 
 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

เลมท่ี……………………… เลขท่ี………….……/……………..………… 

 อนุญาตให…………………………………………..…………………………….…อายุ………………………..………..…ป
สัญชาติ……………….  เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี...................................................................อยูบาน/สํานักงาน
เลขท่ี………...หมูท่ี……..… ถนน……………………ตําบล/แขวง…………………………….อําเภอ/เขต……………………..….….. 
จังหวัด………..…………………โทรศัพท.....……………………. โทรสาร ............................................ 

 ขอ๑. ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพประเภท………..………….…..…………..………..………… 
ลําดับท่ี................................... คาธรรมเนียม................................... บาท ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี…………………..…..…
เลขท่ี………….....….ลงวันท่ี……....…...เดือน………………..…………พ.ศ. ………..………….โดยใชชื่อสถานประกอบการวา
.........................................................................................พ้ืนท่ีประกอบการ..................................ตารางเมตร 
กําลังเครื่องจักร .......................... แรงมา จํานวนคนงาน ........................ คน ตั้งอยูณเลขท่ี...............หมูท่ี............
ถนน...............................ตําบล................................อําเภอ...................................จังหวัดราชบุรี   
โทรศัพท...................................โทรสาร......................................... 

 ขอ๒. ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขโดยเฉพาะดังตอไปนี้ 
 (๑) ………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………..
 (2) ………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันท่ี.....................เดือน........................................พ.ศ. .................. 

  ออกให  ณ  วันท่ี.................. เดือน............................พ.ศ. ................... 
 
 
 
 (ลายมือชื่อ).....................................................................  
              (..................................................)  
                      เจาพนักงานทองถ่ิน  
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แบบอภ. 3  
คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

เขียนท่ี.................................................................  
วันท่ี............เดือน.........................พ.ศ.................  

 ขาพเจา (นาย , นาง , นางสาว)........................................................................................................  

  เปนบุคคลธรรมดาอายุ..................ปสัญชาติ..............................  
เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขท่ี      อยูบานเลขท่ี...............................  
หมูท่ี..................... ตรอก / ซอย..........................ถนน............................ตําบล / แขวง.........................................  
อําเภอ / เขต.........................................................จังหวัด.......................................โทรศัพท..................................
โทรสาร..........................................  

  เปนนิติบุคคลประเภท........................................................จดทะเบียนเม่ือ................................. 
มีสํานักงานอยูเลขท่ี.......................หมูท่ี................ตรอก / ซอย................................ถนน..................................... 
ตําบล / แขวง .....................................อําเภอ / เขต.......................................จังหวัด...........................................
โทรศัพท.........................................โทรสาร…….............................................. โดยผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู
ขออนุญาตดังนี้ 

 1. (นาย , นาง , นางสาว)..................................................................อยูบานเลขท่ี..........................หมู
ท่ี.....................ตรอก / ซอย.............................ถนน.........................ตําบล / แขวง........................................อําเภอ 
/ เขต........................................ จังหวัด............................................โทรศัพท...........................................โทรสาร
................................................  

 2. (นาย , นาง , นางสาว)..................................................................อยูบานเลขท่ี...........................หมู
ท่ี.................... ตรอก / ซอย...............................ถนน.............................ตําบล / แขวง....................................อําเภอ 
/ เขต........................................ จังหวัด............................................โทรศัพท...........................................โทรสาร
................................................  
เปนผูถือใบอนุญาต /ผูรับมอบอํานาจจากผูถือใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพเลมท่ี ..........
เลขท่ี................ป.................ประกอบกิจการ................................................................ซ่ึงเปนกิจการท่ีเปนอันตราย
ตอสุขภาพประเภท.................................................................. ลําดับท่ี.....................โดยใชชื่อสถานประกอบการวา
...........................................................................................สถานท่ีตั้งเลขท่ี.......................... หมูท่ี...................ตรอก/
ซอย..............................ถนน........................................แขวง/ตําบล..........................................................  
เขต / อําเภอ......................................จังหวัดราชบุรีโทรศัพท ...................................โทรสาร..............................
กําลังเครื่องจักรโดยรวม ....................แรงมา (กรณีท่ีเปนกิจการท่ีเก่ียวกับการบริการใหระบุจํานวนหอง ............
หองหรือจํานวนท่ีนั่ง..................ท่ีนั่งกรณีท่ีเปนกิจการท่ีเก่ียวกับการเลี้ยงสัตวใหระบุจํานวนตัว.................ตัว) 
จํานวนคนงาน................คนอาคารประกอบการมีเนื้อท่ี...............ตารางเมตร 
ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการเปนอันตรายตอสุขภาพซ่ึงจะหมดอายุลงในวันท่ี ....................เดือน
....................................... พ.ศ...................โดยไดแนบใบอนุญาตเดิมพรอมกับหลักฐานดังตอไปนี้ 
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   1.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานเจาของกิจการ (ผูประกอบการ/ 
   ผูถือใบอนุญาต)  
   2.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูจัดการ 
   3.  สําเนาทะเบียนบานของบานท่ีใชเปนท่ีตั้งสถานประกอบการ 
   4.  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ 
   ผูแทนนิติบุคคล (กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล)  
   5.  หลักฐานแสดงวาอาคารท่ีใชเปนสถานประกอบการสามารถใชประกอบกิจการนั้นได  
   โดยถูกตองตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
   6.  หนังสือยินยอมใหใชอาคารหรือสัญญาเชาจากเจาของอาคาร (กรณีผูขอรับใบอนุญาตไม 
   มีกรรมสิทธิ์ในอาคารท่ีใชเปนสถานประกอบการ) 
   7.  หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมายพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ 
   และผูรับมอบอํานาจ (กรณีเจาของไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง)  
   8.  ใบอนุญาตใหประกอบกิจการจากสวนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
   9.  อ่ืนๆ (ระบุ)....................................................................................................................................... 
 ...............................................................................................................................................................................  

 ขอรับรองวาขอความในแบบคําขอน้ีเปนความจริงทุกประการ 
 

 

 

 

    (ลงช่ือ)................................................ผูรับใบอนุญาต 
        (................................................) 
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แบบอภ. 4  

 
คําขอเปลี่ยนแปลงขยายหรือลดการประกอบกิจการสถานที่หรือเคร่ืองจักรของกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

เขียนที่.................................................................  
วันที.่...........เดือน.........................พ.ศ.................  

 ขาพเจา (นาย , นาง , นางสาว)...................................................................................................................  

  เปนบุคคลธรรมดาอาย.ุ.................ปสัญชาต.ิ.............................  
เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขที ่     อยูบานเลขที.่....................หมูที่…............. 
ตรอก/ซอย............................ถนน.......................ตําบล/แขวง......................................อําเภอ/เขต........................................
จังหวัด..................................โทรศัพท...........................โทรสาร................................. 

  เปนนิติบุคคลประเภท........................................................................จดทะเบียนเมื่อ................................ 
มีสํานักงานอยูเลขที.่.............................หมูที่......................ตรอก / ซอย...................................ถนน.....................................
ตําบล / แขวง .....................................อําเภอ / เขต.......................................จังหวัด...........................................................
โทรศัพท................................... โทรสาร......................................... โดยผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาตดังนี ้

 1. (นาย / นาง / นางสาว)..................................................................อยูบานเลขที.่................หมูที่................
ตรอก/ซอย............................ถนน.......................ตําบล/แขวง......................................อําเภอ/เขต........................................
จังหวัด..................................โทรศัพท...........................โทรสาร................................. 

 2. (นาย / นาง / นางสาว)..................................................................อยูบานเลขที.่................หมูที่................ 
ตรอก/ซอย............................ถนน.......................ตําบล/แขวง......................................อําเภอ/เขต........................................
จังหวัด..................................โทรศัพท...........................โทรสาร................................. 
ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการตามขอบัญญัตอิงคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร  วาดวยกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
แลวดังมีรายละเอียดตอไปนี ้

 1. ใบอนุญาตเลมที.่...................เลขที.่.......................ป……....................ออกใหเมื่อวันที่……………............
เดือน..................................พ.ศ................  

 2. ชื่อสถานประกอบการ.........................................................ประกอบกิจการ..........................................  
ซึ่งเปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพประเภท.....................................................................ลําดับที.่............................... 
กําลังเคร่ืองจักรโดยรวม...................แรงมา (กรณีที่เปนกิจการที่เก่ียวกับการบริการใหระบุจํานวนหอง...................หอง 
หรือจํานวนที่นั่ง..............................ที่นั่งกรณีที่เปนกิจการที่เก่ียวกับการเลี้ยงสัตวใหระบุจํานวนตัว.........................ตัว) 
จํานวนคนงาน.......................คน 

 3. สถานประกอบการตั้งอยูเลขที.่....................ตรอก / ซอย.........................ถนน.................................... 
แขวง/ ตําบล............................................เขต/อําเภอ.....................................จังหวัดราชบุรีโทรศัพท..............................  
โทรสาร.....................................อาคารประกอบการมีเนื้อที.่..................................ตารางเมตรบริเวณสถานประกอบการ
(รวมทั้งอาคารประกอบการ) มีเนื้อที่.................................................ตารางเมตรที่ดินบริเวณสถานประกอบการเปนของ
..................................................................อาคารประกอบการเปนของ............................................................................
อาคารประกอบการ  มีอยูเดิม  กอสรางใหมลักษณะของอาคารประกอบการ........................................................(เปน
ไมหรือหองแถวตึกแถวคอนกรีตเสริมเหล็กฯลฯ) ไดรับใบอนุญาตปลูกสรางอาคารประเภท. ………………………. 
.....................................................................สถานประกอบการอยูใกลเคียงกับ................................................................  
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การพักคางของผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  มี ไมม ี
บริเวณสถานประกอบการมีเขตติดตอ 
 ดานเหนือ.........................................................................................................................................  
 ดานใต..............................................................................................................................................  
 ดานตะวันออก.................................................................................................................................  
 ดานตะวันตก................................................................................................................................... 

 4. ทํางานปกติตั้งแตเวลา................................น. ถึงเวลา.........................น. รวมวันละ........................ชั่วโมง
.....................กะวันหยุดงานประจําสัปดาห.........................................................................  

 5. ขาพเจาขอยื่นคําขออนุญาตเปลี่ยนแปลงขยายหรือลดการประกอบกิจการสถานที่หรือเคร่ืองจักรของ
กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตอเจาพนักงานทองถ่ินดังตอไปนี ้

 5.1 เพิ่มหรือลดพื้นที่ประกอบกิจการ 
.............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................  

 5.2 เปลี่ยนแปลงขนาดของกิจการ (กําลังเคร่ืองจักร / หอง / ที่นั่ง / ตัว)  
.............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................  

 5.3 เปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต 
………………………………………………………………………………………………………......................................................... 
............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................  

 5.4 เปลี่ยนแปลงรายการอ่ืนๆ 
.............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................  

 6. หลักฐานที่นํามาประกอบการพิจารณาดังนี ้

   6.1 ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 
  6.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานเจาของกิจการ (ผูประกอบการ / ผูถือ 
   ใบอนุญาต)  
   6.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูจัดการ 
   6.4 สําเนาทะเบียนบานของบานที่ใชเปนที่ตั้งสถานประกอบการ 
   6.5 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทน 
   นิติบุคคล (กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล)  
   6.6 หลักฐานแสดงวาอาคารที่ใชเปนสถานประกอบการสามารถใชประกอบกิจการนั้นไดโดยถูกตอง 
   ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
   6.7 หนังสือยินยอมใหใชอาคารหรือสัญญาเชาจากเจาของอาคาร (กรณีผูรับใบอนุญาตไมม ี
   กรรมสิทธิ์ในอาคารที่ใชเปนสถานประกอบการ)  
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   6.8 หนังสือมอบอํานาจที่ถูกตองตามกฎหมายพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบ 
   อํานาจและผูรับมอบอํานาจ (กรณีเจาของไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง)  
   6.9 ใบอนุญาตใหประกอบกิจการจากสวนราชการอ่ืนที่เก่ียวของ 
   6.10 อ่ืนๆ (ระบ)ุ……..........................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................  

 ขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
  
 
 
   (ลงชื่อ).................................................ผูรับใบอนุญาต 
(......................................................) 
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อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตและหนังสือรับรอง 
ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเบิกไพร เรื่อง กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.2558 

 
 

เลขท่ี ประเภทกิจการ คาธรรมเนียมตอป 
  บาท สต. 
 1. กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวเล้ียง   
1 การเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาลสัตวทุกชนิด   
 การเล้ียงสัตวบก   
 ก.  การเลี้ยงมา โค  กระบือ   
 (1)  การเลี้ยงมา โค กระบือ  เกินกวา  5 ตัว แตไมเกิน 20 ตัว 200  
 (2) การเลี้ยงมา โค กระบือ เกินกวา20 ตัว แตไมเกิน 40 ตัว 400  
 (3) การเลี้ยงมา โค กระบือ เกินกวา40ตัวข้ึนไป 600  
 ข.  การเลี้ยงสุกร   
 (1)  การเลี้ยงสุกร  เกินกวา    5 ตัว แตไมเกิน 20 ตัว 100  
 (2) การเลี้ยงสุกร  เกินกวา  20 ตัว แตไมเกิน 40 ตัว 300  
 (3) การเลี้ยงสุกร  เกินกวา  40 ตัว แตไมเกิน 100 ตัว 500  
 (4) การเลี้ยงสุกร  เกินกวา 100 ตัว แตไมเกิน 1,000 ตัว 1,000  
 (5) การเลี้ยงสุกร  เกินกวา  1,000 ตัว แตไมเกิน 5,000 ตัว 3,000  
 (6) การเลี้ยงสุกร  เกินกวา  5,000 ตัว แตไมเกิน 10,000 ตัว 5,000  
 (7) การเลี้ยงสุกร  เกินกวา  10,000 ตัวข้ึนไป 7,000  
 ค.  การเลี้ยงแกะ,  แพะ   
 (1) การเลี้ยงแกะ, แพะ  เกินกวา  6  ตัว แตไมเกิน 20 ตัว 100  
 (2) การเลี้ยงแกะ, แพะ  เกินกวา  20  ตัว แตไมเกิน 40 ตัว 150  
 (3) การเลี้ยงแกะ, แพะ  เกินกวา  40 ตัวข้ึนไป 200  
 การเล้ียงสัตวปก   
 ก.  การเลี้ยงหาน, เปด, ไก   
 (1) การเลี้ยงหาน, เปด, ไก  เกินกวา 100 ตัว แตไมเกิน  1,000  ตัว 1,000  
 (2) การเลี้ยงหาน, เปด, ไก  เกินกวา 1,000 ตัว แตไมเกิน  5,000  ตัว 3,000  
 (3) การเลี้ยงหาน, เปด, ไก  เกินกวา 5,000 ตัว แตไมเกิน  10,000  ตัว 5,000  
 (4) การเลี้ยงหาน, เปด, ไก  เกินกวา 10,000 ตัว ข้ึนไป 7,000  
 การเลี้ยงสัตวน้ํา   
 ก.  การเลี้ยงปลา, กุง   
 (1) การเลี้ยงปลา, กุงขนาดพ้ืนท่ีบอเกินกวา  100 ตร.ม.     
 แตไมเกิน  500 ตร.ม. 100  
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เลขท่ี ประเภทกิจการ คาธรรมเนียมตอป 

  บาท สต. 
 (1) การเลี้ยงปลา, กุงขนาดพ้ืนท่ีบอเกินกวา  500 ตร.ม.     
 แตไมเกิน  5,000 ตร.ม. 200  
 (2) การเลี้ยงปลา, กุงขนาดพ้ืนท่ีบอเกินกวา  5,000 ตร.ม.ข้ึนไป 500  
 การเลี้ยงสัตวเลื้อยคลาน  หรือแมลง   
 ก. การเลี้ยงตะพาบน้ํา   
 (1) การเลี้ยงตะพาบน้ํา  ขนาดพ้ืนท่ีบอเกินกวา  25 ตร.ม.    
 แตไมเกิน  100 ตร.ม. 200  
 (2) การเลี้ยงตะพาบน้ํา  ขนาดพ้ืนท่ีบอเกินกวา  100 ตร.ม.    
 แตไมเกิน  500 ตร.ม. 400  
 (3) การเลี้ยงตะพาบน้ํา  ขนาดพ้ืนท่ีบอเกินกวา  500 ตร.ม.  ข้ึนไป 600  
 ข. การเลี้ยงจระเข   
 (1) การเลี้ยงจระเข เกินกวา 20  ตัว  แตไมเกิน  100  ตัว 500  
 (2) การเลี้ยงจระเข เกินกวา 100  ตัว  แตไมเกิน  500  ตัว 1,000  
 (3) การเลี้ยงจระเข เกินกวา 500  ตัว  แตไมเกิน  1,000  ตัว 2,000  
 (4) การเลี้ยงจระเข เกินกวา 1,000  ตัว  ข้ึนไป 3,000  
 ค. การเลี้ยงนาก   
 (1) การเลี้ยงนาก เกินกวา  2  ตัว  แตไมเกิน  4  ตัว 400  
 (2) การเลี้ยงนาก เกินกวา  4  ตัว  แตไมเกิน  10  ตัว 800  
 (3) การเลี้ยงนาก เกินกวา  10  ตัว ข้ึนไป 1,000  
 การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอานม   
 (1) การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอานม เกินกวา  6  ตัว  แตไมเกิน  20  ตัว 200  
 (2) การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอานม เกินกวา  20  ตัว  แตไมเกิน  40  ตัว 400  
 (3) การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอานม เกินกวา  40  ตัว  ข้ึนไป 600  
2 การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะ   
 ทํานองเดียวกันเพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น    
 ท้ังนี้ ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการในทางตรง หรือทางออม    
 หรือไมก็ตาม 1,000  
    
 2. กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ   
1 การฆา หรือชําแหละสัตว ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร เรขาย    
 หรือขายในตลาด   
 (1) การฆาหาน  เปด  ไก   
     ก.  โดยไมใชเครื่องจักร 100  
     ข.  โดยใชเครื่องจักร 500  
    



25 
 
 

 
เลขท่ี ประเภทกิจการ คาธรรมเนียมตอป 

  บาท สต. 
2 การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว ขนสัตว   
     ก. การหมัก ฟอก ตาก หนังสัตวและขนสัตว 500  
     ข. การสะสมหนังสัตว และขนสัตว 200  
3 การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นสวนสัตวท่ียังมิไดแปรรูป 200  
4 การเค่ียวหนัง เอ็น หรือไขสัตว 500  
5 การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืนๆ จากเปลือก กระดอง    
 กระดูก เขา หนัง ขนสัตวหรือสวนอ่ืนๆ ของสัตวดวยการตม นึ่ง ตาก เผาหรือ   
 กรรมวิธีใดๆ ซ่ึงมิใชเปนอาหาร 500  
6 การผลิต โม ปน บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทําอ่ืนใดตอสัตวหรือพืชหรือ   
 สวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของ   
 อาหารสัตว 700  
7 การผลิต แปรรูป สะสม หรือลางครั่ง 500  
    
 3. กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่น น้ําดื่ม   
 ยกเวน ในสถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด และการผลิต   
 เพ่ือบริโภคในครัวเรือน   
1 การผลิต สะสม หรือ แบงบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ เตาเจี้ยว    
 ซีอ้ิว น้ําจิ้มหรือซอสปรุงรสชนิดตางๆ    
 (1) การผลิตน้ําพริกแกง 500  
 (2) การผลิตน้ําพริกเผา 500  
 (3) การผลิตเตาเจี้ยว 1,000  
 (4) การผลิตซีอ้ิว 1,000  
 (5) การผลิตน้ําจิ้ม หรือซอสปรุงรสอ่ืนๆ 1,000  
2 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว ไดแก ปลารา    
 ปลาเจา กุงเจา ปลาสม ปลาจอม แหนม หมํ่า ไสกรอก กะป น้ําปลา    
 หอยดอง น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑอ่ืนๆ ท่ีคลายคลึงกัน   
 (1) การผลิตปลารา ปลาเจา กุงเจา ปลาสม ปลาจอม 500  
 (2) การผลิตแหนม หมํ่า ไสกรอก 500  
 (3) การผลิตกะป 500  
 (4) การผลิตน้ําปลา 1,000  
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เลขท่ี ประเภทกิจการ คาธรรมเนียมตอป 

  บาท สต. 
 (5) การผลิตหอยดอง 500  
 (6) การผลิตน้ําเคย 500  
 (7) การผลิตน้ําบูดู 500  
 (8) การผลิตไตปลา 500  
3 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง แชอ่ิมจากผัก ผลไม  500  
 หรือพืชอยางอ่ืน   
4 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก บด    
 นึ่ง ตม ตุน เค่ียว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปง ยาง เผา หรือวิธีอ่ืนใด 500  
5 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุลูกชิ้น 1,000  
6 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เสนหม่ี ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู    
 วุนเสน เก้ียมอ๋ี เนื้อสัตวเทียม หรือผลิตภัณฑอ่ืนๆ ท่ีคลายคลึงกัน   
 ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร 500  
 ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร  1,000  
7 การผลิตบะหม่ี มักกะโรนี สปาเกตตี้ พาสตา หรือผลิตภัณฑอ่ืนๆ    
 ท่ีคลายคลึงกัน   
 ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร 500  
 ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร  1,000  
8 การผลิต ขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ ขนมอบอ่ืนๆ   
 ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร 500  
 ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร  1,000  
9 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ํานม หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว   
 ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร 500  
 ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร 1,000  

10 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑเนย    
 ผลิตเนยเทียมและผลิตภัณฑเนยผสม 1,000  

11 การผลิตไอศกรีม 1,000  
12 การค่ัว สะสม หรือแบงบรรจุกาแฟ   
 ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร 500  
 ข.  ผลิตโดยใชเครื่องจักร  1,000  

13 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ใบชาแหง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืนๆ 500  
14 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร ไวน  2,000  
 น้ําสมสายชู  ขาวหมาก น้ําตาลเมา   
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เลขท่ี ประเภทกิจการ คาธรรมเนียมตอป 

  บาท สต. 
15 การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ 1,000  
16 การผลิต สะสม แบงบรรจุ หรือขนสงน้ําแข็ง 1,000  
17 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจากพืช ผลไม   
 ผัก เครื่องดื่มชนิดตางๆ บรรจุกระปอง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด   
 ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร 500  
 ข.  ผลิตโดยใชเครื่องจักร  1,000  

18 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด   
 ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร 500  
 ข.  ผลิตโดยใชเครื่องจักร  1,000  

19 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแตอาหาร 2,000  
20 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําตาล น้ําเชื่อม   
 ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร 500  
 ข.  ผลิตโดยใชเครื่องจักร  2,000  

21 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุแบะแซ 300  
22 การแกะ ตัดแตง ลางสัตวน้ํา ท่ีไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น 500  
23 การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 1,000  
24 การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 1,000  
    
 4. กิจการท่ีเกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง   
 ผลิตภัณฑทําความสะอาด   
1 การผลิต โม บด ผสม หรือบรรจุยา 1,000  
2 การผลิต บรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอาง    
 รวมท้ังสบูท่ีใชกับรางกาย 1,000  

3. การผลิต  บรรจุสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี 1,000  
4 การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป 1,000  
5 การผลิตผงซักฟอก สบู น้ํายาทําความสะอาด หรือผลิตภัณฑ    
 ทําความสะอาดตางๆ 1,000  
    
 5. กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร   
1 การผลิต  สะสม หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช 500  
2 การลาง อบ รม หรือสะสมยางดิบ 500  
3 การผลิต หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู แปงจากพืช หรือแปงอ่ืนๆ    
 ในทํานองเดียวกัน 1,000  
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4 การสีขาว นวดขาวดวยเครื่องจักร หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใดๆ ก็ตาม   
 (1) ใชเครื่องจักรไมเกิน  15  แรงมา 500  
 (2) ใชเครื่องจักรเกินกวา  15 แรงมา แตไมเกิน  40 แรงมา 1,000  
 (3) ใชเครื่องจักรเกิน 40 แรงมา ข้ึนไป 2,000  
5 การผลิตยาสูบ 2,000  
6 การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช 1,000  
7 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุท่ีนําไปผลิตปุย   
 (1) การสะสมปุย 500  
 (2) การผลิตปุย 1,000  
8 การผลิตเสนใยจากพืช 1,000  
9 การตาก สะสม ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง ขาวเปลือก ออย ขาวโพด 700  
 หรือไฟฟา ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน 6 (1)   
    
 6. กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร   
1 การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ หรือเครื่องใชตางๆ    
 ดวยโลหะหรือแร   
 (1) โดยไมใชเครื่องจักร 300  
 (2) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  2  แรงมา 500  
 (3) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา 2 แรงมา แตไมเกิน 5 แรงมา 1,000  
 (4) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา 5 แรงมา ข้ึนไป 2,000  
2 การถลุงแร การหลอม หรือหลอโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการท่ีไดรับ   
 ใบอนุญาตใน 6 (1)   
 (1) การหลอม การหลอ แรหรือโลหะทุกชนิด 1,000  
 (2) การถลุง 2,000  
3 การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร    
 หรือกาซหรือไฟฟา ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน 6 (1)   
 (1) การกลึง เจาะ รีด ตี ตัด  โดยใชเครื่องจักรไมเกิน  5  แรงมา  500  
 (2) การกลึง เจาะ รีด ตี ตัด  โดยใชเครื่องจักรเกินกวา  5  แรงมา  1,000  
 (3) การตี  โดยใชแรงคน  300  

 (4) การเชื่อม การประสาน การอาบโลหะ ดวยกาซหรือไฟฟา  500  
4 การเคลือบ ชุบโลหะดวยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล    
 หรือโลหะอ่ืนใด ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน 6 (1) 1,000  
5 การขัด ลางโลหะดวยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเวนกิจการท่ีไดรับ   
 ใบอนุญาตใน 6 (1) 1,000  
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6 การทําเหมืองแร สะสม แยก คัดเลือก หรือลางแร   
 (1) การทําเหมืองแร 5,000  
 (2) การสะสม แยก คัดเลือก หรือลางแร 2,000  
    
 7. กิจการท่ีเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล   
1 การตอ ประกอบ เคาะ ปะผุ พนสี หรือพนสารกันสนิมยานยนต   
 (1) การตอ การประกอบยานยนต 3,000  
 (2) การเคาะ การปะผุ การพนสี การพนสารกันสนิมยานยนต 2,000  
2 การผลิตยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล 2,000  
3 การซอม การปรับแตงเครื่องยนต เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟา    
 ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต    
 เครื่องจักร หรือเครื่องกล   
 (1) การซอมรถยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล 2,000  
 (2) การซอมรถจักรยานยนต 500  
 (3) การปรับแตง ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบ   
 ของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล 2,000  
4 การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซ่ึงมีไว    
 บริการหรือจําหนาย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุง   
 ยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย   
 (1) รถยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล 3,000  
 (2) รถจักรยานยนต 1,000  
5 การลาง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต 1,000  
6 การผลิต สะสม จําหนาย ซอม หรืออัดแบตเตอรี่ 1,000  
7 การจําหนาย ซอม ปะ เชื่อมยางยานยนต หรือตั้งศูนยถวงลอ 500  
8 การผลิต ซอม ประกอบ หรืออัดผาเบรก ผาคลัตซ 1,000  
9 การสะสม การซอมเครื่องกล เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบ    
 ของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกลเกา 1,000  
    
 8. กิจการท่ีเกี่ยวกับไมหรือกระดาษ   
1 การผลิตไมขีดไฟ 1,000  
2 การเลื่อย ซอย ขัด ใส เจาะ ขุดรอง ทําค้ิว หรือตัดไมดวยเครื่องจักร   
 (1)   โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  2  แรงมา 500  
    

 
 



30 
 
 

 
เลขท่ี ประเภทกิจการ คาธรรมเนียมตอป 

  บาท สต. 
 (2)   โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  2  แรงมา  1,000  
   แตไมเกิน 5 แรงมา   

 (3)   โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  5  แรงมา ข้ึนไป 2,000  
3 การผลิต พน ทาสารเคลือบเงา หรือสี แตงสําเร็จสิ่งของเครื่องใช    
 หรือผลิตภัณฑจากไม หวาย ชานออย   
 (1) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  2  แรงมา 500  
 (2)   โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  2  แรงมา    
   แตไมเกิน 5 แรงมา 1,000  

 (3)   โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  5  แรงมา ข้ึนไป 2,000  
4 การอบไม 1,000  
5 การผลิต  สะสม แบงบรรจุธูป 1,000  
6 การผลิตสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑอ่ืนใดดวยกระดาษ   
 (1) สถานท่ีมีเครื่องจักรรวมกันแลวไมเกิน  2  แรงมา 500  
 (2)   สถานท่ีมีเครื่องจักรรวมกันแลวเกินกวา  2  แรงมา แตไมเกิน 5 แรงมา 1,000  

 (3)   สถานท่ีมีเครื่องจักรรวมกันแลวเกินกวา 5  แรงมา ข้ึนไป 1,500  
7 การผลิตกระดาษชนิดตางๆ   
 (1) โดยไมใชเครื่องจักร 500  
 (2)   โดยใชเครื่องจักร 3,000  
8 การเผาถาน หรือสะสมถาน   
 (1) การเผาถาน 500  
 (2) การสะสมถาน ไมเกิน  20  กระสอบ 100  
 (3) การสะสมถาน เกินกวา  20  กระสอบ ไมเกิน 40 กระสอบ 200  
 (4) การสะสมถาน เกินกวา  40  กระสอบ ข้ึนไป 500  
    
 9. กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ   
1  การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล   
 ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 5,000  
2 การประกอบกิจการอาบ อบ นวด 4,000  
3 การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการท่ี 2,000  
 ไดรับอนุญาต 9 (1) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล   
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4 การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแตวาเปน    
 การใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาตใน 9 (1) หรือในสถานพยาบาล   
 ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 5,000  
5 การประกอบกิจการโรงแรม สถานท่ีพักท่ีมิใชโรงแรมท่ีจัดไวเพ่ือใหบริการ    
 พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีคาตอบแทน    
 หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน   
 (1) ไมเกิน  20  หอง 1,000  
6 การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หรือหองแบงเชา หรือ   
 กิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 1,000  
7 การประกอบกิจการโรงมหรสพ 1,000  
8 การจัดใหมีมหรสพ การแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก   
 คาราโอเกะหรือการแสดงอ่ืนๆ ในทํานองเดียวกัน 1,000  
9 การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอ่ืนๆ ในทํานองเดียวกัน เวนแต   
 เปนการใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาต 9 (1) 1,000  

10 การประกอบกิจการเลนสเกต หรือโรลเลอรเบลด หรือการเลนอ่ืนๆ   
 ในทํานองเดียวกัน 2,000  

11 การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแตงผม เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ   
 ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 200  

12 การประกอบกิจการสถานท่ีออกกําลัง 1,000  
13 การประกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก 1,000  
14 การประกอบกิจการสวนสนุก โบวลิ่ง หรือตูเกม 1,000  
15 การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 1,000  
16 การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟ    
 (1) ประกอบกิจการสนามกอลฟ 5,000  
 (2) การประกอบกิจการสนามฝกซอมกอลฟ 3,000  

17 การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางกาแพทย การสาธารณสุข วิทยาศาสตร    
 หรือสิ่งแวดลอม 1,000  

18 การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย 500  
19 การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ  500  
20 การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบานของผูรับบริการ 500  
21 การประกอบกิจการใหบริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยงหรือ   
 รับฝากสัตวชั่วคราว 500  
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 10. กิจการท่ีเกี่ยวกับส่ิงทอ   
1 การปนดาย กรอดาย ทอผาดวยเครื่องจักร หรือทอผาดวยก่ีกระตุก   
 (1) การปนดาย การกรอดาย การทอผาดวยเครื่องจักรไมเกิน 20 แรงมา 1,000  
 (2) การปนดาย การกรอดาย การทอผาดวยเครื่องจักรเกินกวา 20 แรงมา 2,000  
 (3) การทอผาดวยก่ีกระตุก  ตั้งแต  5 ก่ี ถึง  10 ก่ี 200  
 (4) การทอผาดวยก่ีกระตุก  เกินกวา  10 ก่ี ข้ึนไป 300  
2 การสะสมปอ ปาน ฝาย นุน หรือใยสังเคราะห 500  
3 การปนฝาย นุน ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร 1,000  
4 การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืนๆ ดวยเครื่องจักร  2,000  
5 การเย็บ ปกผา หรือสิ่งทออ่ืนๆ ดวยเครื่องจักร   
 (1) ตั้งแต  5 เครื่อง ไมเกิน 10 เครื่อง 300  
 (2) เกินกวา 10 เครื่อง ข้ึนไป 500  
6 การพิมพผา และสิ่งทออ่ืนๆ 1,000  
7 การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 1,000  
8 การยอม ฟอก กัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืนๆ 1,000  
    
 11. กิจการท่ีเก่ียวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุท่ีคลายคลึง   
1 การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา   
 (1) โดยไมใชเครื่องจักร 300  

 (2) โดยใชเครื่องจักร 1,000  
2 การระเบิด โม บด หรือยอยหิน ดวยเครื่องจักร 3,000  
3 การผลิตสิ่งของ เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืนๆ ดวยซีเมนต หรือวัตถุท่ีคลายคลึง   
 (1) โดยไมใชเครื่องจักร 500  
 (2) โดยใชเครื่องจักร 1,000  
4 การสะสม ผสมซีเมนต หิน ดิน ทราย วัสดุกอสราง รวมท้ังการขุด ตัก    

 ดูด โม บด หรือยอย ดวยเครื่องจักร ยกเวนกิจการท่ีไดรับ   
 ใบอนุญาตใน 11 (1)   

 (1) ไมเกิน 5,000 กิโลกรัม (5 ตัน) 500  
 (2) เกินกวา 5,000 กิโลกรัม  ข้ึนไป 1,000  
5 การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุท่ีคลายคลึง   
 (1) โดยไมใชเครื่องจักร 500  
 (2) โดยใชเครื่องจักร 1,000  
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6 การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐหินเปนสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑตางๆ  1,000  
7 การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน 1,000  
8 การผลิต ผลิตภัณฑตางๆ ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม 2,000  
9 การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 1,000  
10 การผลิตกระดาษทราย หรือผาทราย 1,000  
11 การผลิตใยแกว หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 1,000  
12 การลาง การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก แกว หิน    
 หรือวัตถุอ่ืนใด ยกเวนกิจการท่ีไดรับอนุญาตใน 6 (5) 1,000  
    
 12. กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม ปโตรเคมี ถานหิน ถานโคก    
 และสารเคมีตางๆ   
1 การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกรด ดาง สารออกซิไดซ    
 หรือสารตัวทําละลาย   
 (1) การทําน้ํากรด ดาง สารออกซิไดซ หรือสารตัวทําละลาย  2,000  
 (2) การบรรจุ การสะสม การขนสงกรด ดาง สารออกซิไดซหรือ 1,000  
 สารตัวทําละลาย   
2 การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกาซ   
 (1)  การผลิตกาซ 2,000  
 (2)  การบรรจุ การสะสมกาซ  พ้ืนท่ีไมเกิน  100 ตารางเมตร 1,000  
 (3)  การบรรจุ การสะสมกาซ พ้ืนท่ีเกินกวา 100 ตารางเมตร ข้ึนไป 2,000  
 (4)  ปมกาซ 4,000  
 (5)  การขนสงกาซ 1,000  
3 การผลิต สะสม กลั่น หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม   
 (1) การผลิต กลั่น น้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียมตางๆ 10,000  
 (2) การสะสมน้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียมตางๆ   
 ก.  จํานวนสะสมไมเกิน  1,000  ลิตร 500  
 ข.  จํานวนสะสมเกินกวา  1,000  ลิตร ไมเกิน 5,000 ลิตร 1,000  
 ค.  จํานวนสะสมเกินกวา  5,000  ลิตร  ข้ึนไป 2,000  
 ง.  การขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียมตางๆ 1,000  
4 การผลิต สะสม หรือขนสงถานหิน หรือถานโคก   
 (1) การผลิตถานหิน  ถานโคก 10,000  
 (2) การสะสมถานหิน  ถานโคก 1,000  
 (3) การขนสงถานหิน  ถานโคก 500  
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5 การพนสี ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน 7 (1) 1,000  
6 การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม พลาสติก    
 เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง   
 (1) ใชเครื่องจักรไมเกิน  2  แรงมา 500  
 (2) ใชเครื่องจักรเกินกวา  2  แรงมา ข้ึนไป 2,000  
7 การโม สะสม หรือบดชัน   
 (1) โดยไมใชเครื่องจักร 300  
 (2) โดยใชเครื่องจักร 500  
8 การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 2,000  
9 การผลิต ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร   
 (1) ลางฟลมรูปถาย 500  
 (2) ลางฟลมภาพยนต 2,000  
 (3) การผลิตฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนต 5,000  

10 การเคลือบ ชุบวัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุ 2,000  
 ท่ีคลายคลึง   

11 การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 5,000  
12 การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 2,000  
13  การผลิตน้ําแข็งแหง   
 (1) ใชเครื่องทําความเย็นไมเกิน 5 แรงมา 500  
 (2) ใชเครื่องทําความเย็นเกินกวา 5 แรงมา แตไมเกิน  20 แรงมา 1,000  
 (3) ใชเครื่องทําความเย็นเกินกวา  20  แรงมา ข้ึนไป 2,000  

14 การผลิต สะสม ขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ   
 ในการผลิตดอกไมเพลิง 1,000  

15 การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา 1,000  
16 การผลิต สะสม บรรจุ ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค   
 (1) การผลิตโดยไมใชเครื่องจักร 500  
 (2) การผลิตโดยใชเครื่องจักร 1,000  
 (3) การสะสม การบรรจุ การขนสง 500  

17 การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว   
 (1) การผลิต 1,000  
 (2) การบรรจุ การสะสม 1,000  
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 13. กิจการอ่ืนๆ   
1 การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร    
 (1) สถานท่ีมีเครื่องจักรรวมกันแลวไมเกิน  2  แรงมา 500  
 (2) สถานท่ีมีเครื่องจักรรวมกันแลวเกินกวา  2  แรงมา  1,000  
 แตไมเกิน 5 แรงมา   
 (3) สถานท่ีมีเครื่องจักรรวมกันแลวเกินกวา  5 แรงมา ข้ึนไป 1,500  
2 การผลิต  ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องใชไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส    
 หรือเครื่องอุปกรณไฟฟา   
 (1) การผลิต 5,000  
 (2) การซอม 1,000  
3 การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุท่ีคลายคลึง   
 (1) โดยไมใชเครื่องจักร 500  
 (2) โดยใชเครื่องจักร 1,000  
4 การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือถายเอกสาร   
 (1) การพิมพแบบ  พิมพเขียว 1,000  
 (2) การถายเอกสาร 500  
5 การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช 200  
6 การประกอบกิจการโกดังสินคา 1,000  
7 การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลวเพ่ือนําไปใชใหมหรือ   
 แปรสภาพเปนผลิตภัณฑใหม 300  
8 การพิมพ เขียน พนสี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ 500  
9 การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา  1,000  
10 การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร 1,000  
11 การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง หรือสัตวพาหะนําโรค 1,000  
12 การผลิตสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑจากยาง 1,000  
13 การผลิต สะสม หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล 1,000  
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