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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานขาม
เรื่อง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานขาม วาดวยกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓
และมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องคการบริหารสวนตําบลบานขาม
โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลบานขามและนายอําเภอน้ําพอง จึงตราขอบัญญัติไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานขาม เรื่อง กิจการ
ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๑”
ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบัง คับในเขตองคการบริห ารสว นตําบลบานขามตั้ง แตวัน ถัด จาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับตําบล เรื่อง ควบคุม การคาซึ่งเปน ที่รังเกียจหรือเปน อัน ตราย
แกสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๑
ขอ ๔ บรรดาข อ บั ญ ญั ติ ประกาศ ระเบี ย บ หรื อ คํ า สั่ ง อื่ น ใดในส ว นที่ ไ ด ต ราไว แ ล ว
ในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน
ขอ ๕ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบานขามเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้และใหมี
อํา นาจตี ค วามวิ นิ จ ฉั ยป ญ หากํ า หนดหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ป ฏิ บั ติ ออกระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ ประกาศ
หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
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หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๖ ในขอบัญญัตินี้
“ผู ดํ า เนิ น กิ จ การ” หมายความว า ผู เ ป น เจ า ของหรื อ บุ ค คลที่ เ รี ย กชื่ อ อย า งอื่ น
ซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น
“สถานประกอบกิจการ” หมายความวา สถานที่ที่ใชในการประกอบกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“คนงาน” หมายความวา ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ
“มลพิษทางเสียง” หมายความวา สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษความสั่นสะเทือน” หมายความวา สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจาก
การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย
ของสาธารณชน
“มลพิษทางอากาศ” หมายความวา สภาวะของอากาศอัน เกิดจากการประกอบ
กิ จ การของสถานประกอบกิ จ การที่ ทํ า ให มี ผ ลกระทบหรื อ อาจมี ผ ลกระทบต อ สุ ข ภาพอนามั ย
ของสาธารณชน
“มลพิษทางน้ํา” หมายความวา สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน
หรือสิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได
“การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บาน” หมายความวา การประกอบ
กิจการที่ ให บ ริก ารส ง พนั ก งานไปเลี้ ยงและดู แ ลเด็ กตั้ ง แต แ รกเกิด ถึ ง อายุไ ม เ กิน ๖ ป ที่ บ านของ
ผูรับบริการ ทั้งนี้ ไมวาการประกอบกิจการนั้นจะมีสถานที่รับเลี้ยงเด็กหรือสถานที่ฝกอบรมพนักงาน
อยูดวยหรือไมก็ตาม
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“การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บาน” หมายความวา การประกอบ
กิ จ การที่ ใ ห บ ริ ก ารส ง พนั ก งานไปดู แ ลผู สู ง อายุ (ที่ มี อ ายุ เ กิ น ๖๐ ป บ ริ บู ร ณ ขึ้ น ไป) ที่ บ า นของ
ผูรั บบริก าร ทั้ง นี้ ไมว าการประกอบกิ จการนั้น จะมีส ถานที่ รับ ดู แ ลผูสู ง อายุ ห รื อสถานที่ ฝก อบรม
พนักงานอยูดวยหรือไมก็ตาม
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลบานขาม
“เจาพนักงานสาธารณสุข ” หมายความวา เจาพนักงานซึ่ง ไดรับ การแตงตั้ง จาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
หมวด ๒
ประเภทกิจการที่ตองควบคุม
ขอ ๗ ใหกิจการประเภทตาง ๆ ดังตอไปนี้เปนกิจการที่ตองมีการควบคุมภายในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลบานขาม
(๑) กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว
(๑.๑) การเลี้ยงสัตวบก สัตวปก สัตวน้ํา สัตวเลื้อยคลาน หรือแมลง
(๑.๒) การเลี้ยงสัตวเพื่อรีดเอาน้ํานม
(๑.๓) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ
ทํานองเดียวกันเพื่อใหประชาชนเขาชมหรือเพื่อประโยชนของกิจการนั้น ทั้งนี้ จะมีการเรียกเก็บคาดู
หรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม
(๒) กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ
(๒.๑) การฆาสัตว ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด
และการฆาเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๒.๒) การฟอกหนังสัตว ขนสัตว การสะสมหนังสัตว ขนสัตวที่ยังมิไดฟอก
(๒.๓) การสะสมเขาสัตว กระดูกสัตวที่ยังมิไดแปรรูป
(๒.๔) การเคี่ยวหนังสัตว เอ็นสัตว ไขสัตว
(๒.๕) การตม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุง ยกเวน
ในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขายและการขายในตลาด
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(๒.๖) การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว
เขาสัตว หนังสัตว ขนสัตว หรือสวนอื่น ๆ ของสัตว
(๒.๗) การผลิต การโม การปน การบด การผสม การบรรจุ การสะสม
หรือการกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช เพื่อเปนอาหารสัตว
(๒.๘) การสะสมหรือการลางครั่ง
(๓) กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม
(๓.๑) การผลิตเนย เนยเทียม
(๓.๒) การผลิตกะป น้ําพริกแกง น้ําพริกเผา น้ําปลา น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา
เตาเจี้ยว ซีอิ๊ว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๓.๓) การผลิต การหมัก การสะสมปลารา ปลาเจา กุงเจา ยกเวนการผลิต
เพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๓.๔) การตากเนือ้ สัตว การผลิตเนื้อสัตวเค็ม การเคี่ยวมันกุง ยกเวนการผลิต
เพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๓.๕) การนึ่ง การตม การเคี่ยว การตาก หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหาร
จากสัตว พืช ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภค
ในครัวเรือน
(๓.๖) การเคี่ยวน้ํามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไสกรอก หมูตั้ง ยกเวน
ในสถานจําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๓.๗) การผลิตเสนหมี่ ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู วุนเสน เกี้ยมอี๋
(๓.๘) การผลิตแบะแซ
(๓.๙) การผลิตอาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
(๓.๑๐) การประกอบกิจการการทําขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ
(๓.๑๑) การแกะ การลางสัตวน้ํา ที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น ยกเวน
การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
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(๓.๑๒) การผลิตน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําถั่วเหลือง เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ
บรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอื่นใด ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๓.๑๓) การผลิต การแบงบรรจุน้ําตาล
(๓.๑๔) การผลิต ผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว
(๓.๑๕) การผลิต การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร น้ําสมสายชู
(๓.๑๖) การคั่วกาแฟ
(๓.๑๗) การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร
(๓.๑๘) การผลิตผงชูรส
(๓.๑๙) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค
(๓.๒๐) การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม หรือพืชอยางอื่น ยกเวนการผลิต
เพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๓.๒๑) การผลิต การบรรจุใบชาแหง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ
(๓.๒๒) การผลิตไอศกรีม ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๓.๒๓) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน
(๓.๒๔) การประกอบกิจการหองเย็น แชเข็งอาหาร
(๓.๒๕) การผลิตน้ําแข็ง ยกเวนการผลิตเพื่อใชในสถานที่จําหนายอาหารและเพื่อ
การบริโภคในครัวเรือน
(๓.๒๖) การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครือ่ งจักรที่มีกาํ ลังตัง้ แต ๕ แรงมาขึ้นไป
(๔) กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ
ชําระลาง
(๔.๑) การผลิต การโม การบด การผสม การบรรจุยาดวยเครื่องจักร
(๔.๒) การผลิต การบรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอางตาง ๆ
(๔.๓) การผลิตสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี
(๔.๔) การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป
(๔.๕) การผลิตสบู ผงซักฟอก ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ
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๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑

(๕) กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(๕.๑) การอัด การสกัดเอาน้ํามันจากพืช
(๕.๒) การลาง การอบ การรม การสะสมยางดิบ
(๕.๓) การผลิตแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู หรือแปงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
ดวยเครื่องจักร
(๕.๔) การสีขาวดวยเครื่องจักร
(๕.๕) การผลิตยาสูบ
(๕.๖) การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดขาวดวยเครื่องจักร
(๕.๗) การผลิต การสะสมปุย
(๕.๘) การผลิตใยมะพราว หรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร
(๕.๙) การตาก การสะสม หรือการขนถายมันสําปะหลัง
(๖) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะ หรือแร
(๖.๑) การผลิ ต โลหะเป น ภาชนะ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก ร อุ ป กรณ
หรือเครื่องใชตาง ๆ
(๖.๒) การหลอม การหลอ การถลุงแร หรือโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการใน (๖.๑)
(๖.๓) การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด
การอัดโลหะดวยเครื่องจักร หรือกาซ หรือไฟฟา ยกเวนกิจการใน (๖.๑)
(๖.๔) การเคลือบ การชุบโลหะดวยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล
หรือโลหะอื่นใด ยกเวนกิจการใน (๖.๑)
(๖.๕) การขัด การลางโลหะดวยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอื่นใด ยกเวน
กิจการ (๖.๑)
(๖.๖) การทําเหมืองแร การสะสม การแยก การคัดเลือก หรือการลางแร
(๗) กิจการเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๗.๑) การตอ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพน สี การพน สาร
กันสนิมยานยนต

เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๓๒๔ ง

หนา้ ๑๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑

(๗.๒) การตั้งศูนยถวงลอ การซอม การปรับแตงระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ
ที่เปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๗.๓) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล ซึ่งมีไว
บริ ก ารหรื อ จํ า หน า ยและในการประกอบธุ ร กิ จ นั้ น มี ก ารซ อ มหรื อ ปรั บ ปรุ ง ยานยนต เครื่ อ งจั ก ร
หรือเครื่องกลดังกลาวดวย
(๗.๔) การลาง การอัดฉีดยานยนต
(๗.๕) การผลิต การซอม การอัดแบตเตอรี่
(๗.๖) การปะ การเชื่อมยาง
(๗.๗) การอัดผาเบรก ผาคลัตช
(๘) กิจการที่เกี่ยวกับไม
(๘.๑) การผลิตไมขีดไฟ
(๘.๒) การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดรอง การทําคิ้ว
หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร
(๘.๓) การประดิษฐไม หวายเปนสิ่งของดวยเครื่องจักร หรือการพน การทา
สารเคลือบเงาสี หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไม หรือหวาย
(๘.๔) การอบไม
(๘.๕) การผลิตธูปดวยเครื่องจักร
(๘.๖) การประดิษฐสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียนดวยกระดาษ
(๘.๗) การผลิตกระดาษตาง ๆ
(๘.๘) การเผาถาน หรือการสะสมถาน
(๙) กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(๙.๑) กิจการสปาเพื่อ สุขภาพ เวน แต เปน การใหบ ริการในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๙.๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด เวนแตเปนการใหบริการใน (๙.๑)
หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล

เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๓๒๔ ง

หนา้ ๑๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑

(๙.๓) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแตเปน
การใหบริการใน (๙.๑) หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๙.๔) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
(๙.๕) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หองแบงเชา
หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
(๙.๖) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
(๙.๗) การจัดใหมีการแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ
หรือการแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๙.๘) การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
เวนแตเปนการใหบริการใน (๙.๑)
(๙.๙) การจัดใหมีการเลนสเกต โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ หรือการเลนอื่น ๆ
ในทํานองเดียวกัน
(๙.๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ
ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(๙.๑๑) การประกอบกิจการใหบ ริการควบคุม น้ําหนักโดยวิธีการควบคุม ทาง
โภชนาการใหอาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ การบริหารรางกาย หรือโดยวิธีอื่นใด เวนแตการใหบริการ
ใน (๙.๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๙.๑๒) การประกอบกิจการสวนสนุก ตูเกม
(๙.๑๓) การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร
(๙.๑๔) การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟ
(๙.๑๕) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข
วิทยาศาสตร หรือสิ่งแวดลอม
(๙.๑๖) การสักผิวหนัง การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอื่น
(๙.๑๗) การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บาน
(๙.๑๘) การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บาน

เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๓๒๔ ง

หนา้ ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑

(๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(๑๐.๑) การปนดาย การกรอดาย การทอผาดวยเครื่องจักร หรือการทอผา
ดวยกี่กระตุกตั้งแต ๕ กี่ขึ้นไป
(๑๐.๒) การสะสมปอ ปาน ฝาย หรือนุน
(๑๐.๓) การปนฝาย หรือนุนดวยเครื่องจักร
(๑๐.๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร
(๑๐.๕) การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต ๕ เครื่องขึ้นไป
(๑๐.๖) การพิมพผา หรือการพิมพบนสิ่งทออื่น ๆ
(๑๐.๗) การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร
(๑๐.๘) การยอม การกัดสีผา หรือสิ่งทออื่น ๆ
(๑๑) กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑๑.๑) การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑดินเผา
(๑๑.๒) การระเบิด การโม การปนหินดวยเครื่องจักร
(๑๑.๓) การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑๑.๔) การสะสม การผสมซีเมนต หิน ทราย หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑๑.๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจก หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑๑.๖) การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตาง ๆ
(๑๑.๗) การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน
(๑๑.๘) การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม
เชน ผาเบรก ผาคลัตช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝา เพดาน ทอน้ํา เปนตน
(๑๑.๙) การผลิตกระจก หรือผลิตภัณฑแกว
(๑๑.๑๐) การผลิตกระดาษทราย
(๑๑.๑๑) การผลิตใยแกว หรือผลิตภัณฑจากใยแกว
(๑๒) กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม ถานหิน สารเคมี

เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๓๒๔ ง

หนา้ ๑๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑

(๑๒.๑) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกรด ดาง สารออกซิไดซ
หรือสารตัวทําละลาย
(๑๒.๒) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกาซ
(๑๒.๓) การผลิต การกลั่น การสะสม การขนสงน้ํามันปโตรเลียม หรือผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมตาง ๆ
(๑๒.๔) การผลิต การสะสม การขนสงถานหิน ถานโคก
(๑๒.๕) การพนสี ยกเวนกิจกรรมใน (๗.๑)
(๑๒.๖) การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด
เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑๒.๗) การโม การบดชัน
(๑๒.๘) การผลิตสี หรือน้ํามันผสมสี
(๑๒.๙) การผลิต การลางฟลมรูปถาย หรือฟลมภาพยนตร
(๑๒.๑๐) การเคลือบ การชุบวัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลทหรือวัตถุ
ที่คลายคลึง
(๑๒.๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑๒.๑๒) การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง
(๑๒.๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง
(๑๒.๑๔) การผลิต การสะสม การขนสง ดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอัน เปน
สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง
(๑๒.๑๕) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา
(๑๒.๑๖) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสง สารกํา จัด ศัต รูพืช
หรือพาหะนําโรค
(๑๒.๑๗) การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว
(๑๓) กิจการอื่น ๆ
(๑๓.๑) การพิมพหนังสือ หรือสิ่งพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร

เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๓๒๔ ง

หนา้ ๑๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑

(๑๓.๒) การผลิต การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส
อุปกรณไฟฟา
(๑๓.๓)
(๑๓.๔)
(๑๓.๕)
(๑๓.๖)
(๑๓.๗)
(๑๓.๘)
(๑๓.๙)
(๑๓.๑๐)

การผลิตเทียน เทียนไข หรือวัตถุที่คลายคลึง
การพิมพแบบพิมพเขียว หรือการถายเอกสาร
การสะสมวัตถุ หรือสิ่งของที่ชํารุด ใชแลว หรือเหลือใช
การประกอบกิจการโกดังสินคา
การลางขวด ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว
การพิมพสีลงบนวัตถุที่มิใชสิ่งทอ
การกอสราง
กิจการทาเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา
หมวด ๓
สถานทีต่ ั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล
ขอ ๘ สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้ที่ตั้งอยูในเขตที่กฎหมาย
วาดวยการผังเมืองหรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับหรือสถานประกอบกิจการใด
ที่เขาขายเปนโรงงานหรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้น
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของดวย แลวแตกรณี
ขอ ๙ สถานประกอบกิ จการตอ งตั้ งอยูห างจากชุม ชน วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน
โรงเรียน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่อื่น ๆ ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงาน สถานประกอบกิจการนั้น
จะตองตั้งอยูหางจากชุมชน วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงเรียน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล
หรือสถานที่อื่น ๆ ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด
โดยคํานึงถึงลักษณะและประเภทของการประกอบกิจการนั้น ๆ ทั้งนี้ เพื่อปองกันอันตรายตอสุขภาพ
อนามัยหรือการกอเหตุรําคาญของประชาชน
ขอ ๑๐ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
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(๑) ต อ งเปน อาคารที่ มี ความมั่ น คง แข็ ง แรง เหมาะสมที่ จ ะประกอบกิ จ การ
ที่ขออนุญาตไดตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
บัน ไดหนีไ ฟหรื อทางออกฉุ ก เฉิ น มี ลั ก ษณะเป น ไปตามกฎหมายวา ด ว ยการควบคุม อาคาร
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ตองไมมีสิ่งกีดขวาง มีแสงสวางเพียงพอ และมีปายหรือเครื่องหมาย
แสดงชัดเจนโดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ
(๒) ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมาย
วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(๓) ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายวาดวย
การควบคุม อาคารและกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวของและมีการดูแ ลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพที่ถูก
สุขลักษณะเปนประจําทุกวัน
ขอ ๑๑ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมีวัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใด
อั น อาจเป น อั น ตรายต อ สุ ข ภาพต อ งจั ด ให มี ที่ อ าบน้ํ า ฉุ ก เฉิ น ที่ ล า งตาฉุ ก เฉิ น ตามความจํ า เป น
และเหมาะสมกับ คุณ สมบัติข องวัต ถุอัน ตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไวใ น
กฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ขอ ๑๒ สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บรวบรวมหรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ ดังนี้
(๑) มี ภ าชนะบรรจุ ห รื อ ภาชนะรองรั บ ที่ เ หมาะสมและเพี ย งพอกั บ ปริ ม าณ
และประเภทมูลฝอยรวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้น
อยูเสมอ
(๒) ในกรณีที่ มีก ารกํ าจั ด เองตอ งได รับ ความเห็น ชอบจากเจา พนั ก งานท องถิ่ น
และตองดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
(๓) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษหรือวัต ถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใดที่อาจเปน
อันตรายตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
ขอ ๑๓ สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวที่เปนพาหะของ
โรคติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
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ขอ ๑๔ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับการประกอบอาหาร
การปรุงอาหาร การสะสมอาหารสําหรับคนงาน ตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวย
สถานจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
ขอ ๑๕ สถานประกอบกิจการตองจัดวางสิ่งของใหเปนระเบียบเรียบรอย ปลอดภัยเปนสัดสวน
และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ
หมวด ๔
การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ขอ ๑๖ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติให
เปนไปตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ขอ ๑๗ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพื่อความปลอดภัย ดังนี้
(๑) มี ร ะบบสั ญ ญาณเตื อ นเพลิ ง ไหม แ ละเครื่ อ งดั บ เพลิ ง ตามกฎหมายว า ด ว ย
การควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิง
อยางนอยหกเดือนตอครั้ง และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานที่ทางราชการกําหนด
หรือยอมรับใหแกคนงานไมนอยกวารอยละสี่สิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น
(๒) กรณีที่มีวัตถุอันตราย ตองมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย
หรือสิ่งของที่อาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
หมวด ๕
การควบคุมของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ
ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ
ขอ ๑๘ สถานประกอบกิ จ การใดที่ ก ารประกอบกิ จ การอาจก อ ให เ กิ ด มลพิ ษ ทางเสี ย ง
หรือความสั่ น สะเทือน มลพิ ษทางอากาศ มลพิษ ทางน้ํ า ของเสี ยอัน ตราย หรือ มีการใชสารเคมี
หรือวัตถุอนั ตรายจะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปนอันตราย
ตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง
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หมวด ๖
การขออนุญาตและใบอนุญาต
ขอ ๑๙ เมื่ อพ น กํ าหนดเก าสิ บวั น นั บ แตวั น ที่ ขอ บัญ ญัติ นี้มี ผลใช บัง คับ หา มผู ใดดํา เนิ น
กิจการตามที่ตองมีการควบคุม ตามขอ ๗ ในลักษณะที่เปน การคา เวน แตจะไดรับ ใบอนุญ าตจาก
เจาพนักงานทองถิ่น
ในการออกใบอนุญาต เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาต
ปฏิบัติเพื่อปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไวโดยทั่วไปในขอบัญญัตินกี้ ็ได
ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว
ขอ ๒๐ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามที่ตองมีการควบคุมตามขอ ๗ ในลักษณะที่เปนการคา
จะต องยื่น คํา ขอรับ ใบอนุญ าตตามแบบที่กํ าหนดไวท ายขอ บัญ ญัติ นี้พ รอ มกับ เอกสารและหลัก ฐาน
ดังตอไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๒) สําเนาทะเบียนบาน
(๓) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๔) อื่น ๆ ตามที่องคการบริหารสวนตําบลบานขามประกาศกําหนด
ขอ ๒๑ ผูข อใบอนุญ าตจะตอ งปฏิบั ติต ามหลั กเกณฑ วิ ธีก ารและเงื่อ นไขใหค รอบคลุ ม
ทั้งดานสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม ดานสาธารณสุขและดานความปลอดภัย
ขอ ๒๒ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น
ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ
ตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง
หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน
และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญ าตก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้ง แจง ความไมถูกตอง
หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ

เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๓๒๔ ง

หนา้ ๑๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญ าตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้หรือมีหนังสือ
แจ ง คํ า สั่ ง ไม อ นุ ญ าตพร อ มด ว ยเหตุ ผ ลให ผู ข ออนุ ญ าตทราบภายในสิ บ ห า วั น นั บ แต วั น ได รั บ คํ า ขอ
ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน
ในกรณี ที่ มี เ หตุ จํ า เป น ที่ เ จ า พนั ก งานท อ งถิ่ น ไม อ าจออกใบอนุ ญ าตหรื อ ยั ง ไม อ าจมี คํ า สั่ ง
ไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสองใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกิน
สิบหาวัน แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้น
กําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี
ขอ ๒๓ ผูไดรับอนุญาตใหมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับหนังสือแจงการอนุญาต
จากเจาพนักงานทองถิ่นหากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควรใหถือวาสละสิทธิ์
ขอ ๒๔ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต
และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลบานขามเทานั้น
การขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้กอนใบอนุญาตสิ้นอายุ
เมื่อไดยื่นคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่น
จะสั่งไมตออายุใบอนุญาต
การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ ๒๑ โดยอนุโลม
ขอ ๒๕ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไวทาย
ขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกหรือกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ
สําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถามิไดเสียคาธรรมเนียม
ภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ เวนแต
ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป
ในกรณีที่ผูมีห นาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง คางชําระคาธรรมเนียมติด ตอกัน
เกินกวาสองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่น มีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนิน กิจการไวจนกวาจะไดเสีย
คาธรรมเนียมและคาปรับจนครบจํานวน

เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๓๒๔ ง

หนา้ ๑๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑

ขอ ๒๖ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร
สวนตําบลบานขาม
ขอ ๒๗ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ขอ ๒๘ ในกรณี ที่ ใ บอนุ ญ าตสู ญ หาย ถู ก ทํ า ลาย หรื อ ชํ า รุ ด ในสาระที่ สํ า คั ญ ให ผู ไ ด รั บ
ใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ภายในสิบหาวันนับแตวันที่
ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดและการออกใบแทนใบอนุญาตเปนไปตามแบบที่กําหนดไว
ทายขอบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหายใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก
การแจงความตอพนั กงานเจาหนาที่แ ห ง ทองที่ที่ใบอนุญ าตสูญ หายมาแสดงตอ เจาพนั กงานทองถิ่ น
ประกอบดวย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูยื่นคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
ขอ ๒๙ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง
ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือขอบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว
เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรบั ใบอนุญาตตามขอบัญญัตนิ ี้ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช
ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน
ขอ ๓๐ เจาพนั กงานทองถิ่ น มีอํา นาจออกคํา สั่งเพิก ถอนใบอนุญ าต เมื่อปรากฏวาผูรั บ
ใบอนุญาต
(๑) ถู ก สั่ ง พั ก ใช ใ บอนุ ญ าตตั้ ง แต ส องครั้ ง ขึ้ น ไปและมี เ หตุ ที่ จ ะต อ งถู ก สั่ ง พั ก ใช
ใบอนุญาตอีก

เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๓๒๔ ง

หนา้ ๑๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑

(๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไมป ฏิบัติห รือปฏิบัติไ มถูกตองตามบทแหงพระราชบัญ ญัติการสาธารณสุ ข
พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ อ อกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕
หรือขอบัญญัตนิ ี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่
ได รั บ ใบอนุ ญ าตตามข อ บั ญ ญั ติ นี้ แ ละการไม ป ฏิ บั ติ ห รื อ ปฏิ บั ติ ไ ม ถู ก ต อ งนั้ น ก อ ให เ กิ ด อั น ตราย
อยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพ
ของประชาชน
ขอ ๓๑ คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหสงคําสั่ง
โดยทางไปรษณียตอบรับ หรือใหปดคําสั่งนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน
ของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาที่คําสั่งไปถึงหรือวันปดคําสั่ง
แลวแตกรณี
ขอ ๓๒ ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ขอ ๓๓ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพื่อให
ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตอํานาจของ
องคการบริหารสวนตําบลบานขาม ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได
หมวด ๗
บทกําหนดโทษ
ขอ ๓๔ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
บทเฉพาะกาล
ขอ ๓๕ ใหผูที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบังคับตําบล เรื่อง ควบคุมการคาซึ่งเปนที่รังเกียจ
หรือเปนอันตรายแกสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๑ อยูกอนขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใชใหประกอบกิจการนั้นตอไป

เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๓๒๔ ง

หนา้ ๑๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑

จนกวาใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุและใหมาดําเนินการยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้กอนใบอนุญาต
ฉบับเดิมสิ้นอายุ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑
พันจาอากาศเอก ชัยณรงค กัณหา
นายกองคการบริหารสวนตําบลบานขาม

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานขาม
เรื่อง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๑
อัตราคาธรรมเนียม
ลําดับที่
ประเภทกิจการ
(บาท)
๑
กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว
(๑) การเลี้ยงสัตวบก สัตวปก สัตวน้ํา สัตวเลื้อยคลานหรือแมลง
การเลี้ยงมา โค กระบือ แพะ แกะ สุนัข หรือกวาง
ก. ตั้งแต ๑๐ – ๒๐ ตัว
๑๕๐
ข. ตั้งแต ๒๑ – ๕๐ ตัว
๒๕๐
ค. ตั้งแต ๕๑ – ๑๐๐ ตัว
๓๕๐
ง. ตั้งแต ๑๐๑ ตัวขึ้นไป
๔๕๐
การเลี้ยงสุกร
ก. ตั้งแต ๑๐ – ๒๐ ตัว
๒๐๐
ข. ตั้งแต ๒๑ – ๕๐ ตัว
๓๐๐
ค. ตั้งแต ๕๑ – ๑๐๐ ตัว
๔๐๐
ง. ตั้งแต ๑๐๑ ตัวขึ้นไป
๑,๐๐๐
การเลี้ยงไก เปด หาน หรือสัตวปก
ก. ตั้งแต ๕๐ – ๑๐๐ ตัว
๒๐๐
ข. ตั้งแต ๑๐๑ – ๕๐๐ ตัว
๓๐๐
ค. ตั้งแต ๕๐๑ – ๕,๐๐๐ ตัว
๖๐๐
ง. ตั้งแต ๕,๐๐๑ ตัวขึ้นไป
๑,๐๐๐
การเลี้ยงจระเข
ก. ตั้งแต ๑ – ๑๐ ตัว
๕๐๐
ข. ตั้งแต ๑๑ ตัวขึ้นไป
๑,๐๐๐
การเลี้ยงสัตวน้ําทุกประเภท
ก. มีพื้นที่ไมเกิน ๕ ไร
๒๕๐
ข. มีพื้นที่เกินกวา ๕ ไร แตไมเกิน ๑๐ ไร
๕๐๐
ค. มีพื้นที่เกินกวา ๑๐ ไรขึ้นไป
๑,๐๐๐
การเลี้ยงสัตวเลื้อยคลานอื่น ๆ
ก. ตั้งแต ๑ – ๑๐๐ ตัว
๕๐๐
ข. ตั้งแต ๑๐๑ ตัวขึ้นไป
๑,๐๐๐
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ประเภทกิจการ
การเลี้ยงแมลงทุกประเภท
ก. มีพื้นที่ไมเกิน ๕ ตารางเมตร
ข. มีพื้นที่เกินกวา ๕ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑๐ ตารางเมตร
ค. มีพื้นที่เกินกวา ๑๐ ตารางเมตรขึ้นไป
การเลี้ยงสัตวบก สัตวปก สัตวน้ํา หรือสัตวเลื้อยคลานอื่น ๆ นอกจากที่
บัญญัติไวในเบื้องตน เพื่อการคา
(๒) การเลี้ยงสัตวเพื่อรีดเอานม
ก. ตั้งแต ๑๐ – ๒๐ ตัว
ข. ตั้งแต ๒๑ – ๕๐ ตัว
ค. ตั้งแต ๕๑ – ๑๐๐ ตัว
ง. ตั้งแต ๑๐๑ ตัวขึ้นไป
(๓) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ
ทํานองเดียวกัน เพื่อใหประชาชนเขาชมหรือเพื่อประโยชนของกิจการนั้น
ทั้งนี้ จะมีการเรียกเก็บคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม

๒

กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ
(๑) การฆาสัตว ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย การขายใน
ตลาดและการฆาเพื่อบริโภคในครัวเรือน
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
ข. โดยใชเครื่องจักร
(๒) การฟอกหนังสัตว ขนสัตว การสะสมหนังสัตว ขนสัตวที่ยังมิไดฟอก
(๓) การสะสมเขาสัตว กระดูกสัตวที่ยังมิไดแปรรูป
(๔) การเคี่ยวหนังสัตว เอ็นสัตว ไขสัตว
(๕) การตม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุง ยกเวนใน
สถานที่จําหนายอาหาร การเรขายและการขายในตลาด
(๖) การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ จากเปลือกหอย กระดูก
สัตว เขาสัตว หนังสัตว ขนสัตว หรือสวนอื่น ๆ ของสัตว
ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร
ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร
(๗) การผลิต การโม การปน การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือ
การกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพื่อ
เปนอาหารสัตว

อัตราคาธรรมเนียม
(บาท)
๑๐๐
๒๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๑๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐

๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐

๕๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
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๓

ประเภทกิจการ
(๘) การสะสมหรือการลางครั่ง
กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม
(๑) การผลิตเนย เนยเทียม
(๒) มีการผลิตกะป น้ําพริกแกง น้ําพริกเผา น้ําปลา น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา
เตาเจี้ยว ซีอิ๊ว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภค
ในครัวเรือน
ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร
ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร
(๓) การผลิต การหมัก การสะสมปลารา ปลาเจา กุงเจา ยกเวนการผลิต
เพื่อบริโภคในครัวเรือน
ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร
ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร
(๔) การตากเนื้อสัตว การผลิตเนื้อสัตวเค็ม การเคี่ยวมันกุง ยกเวนการ
ผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๕) การนึ่ง การตม การเคี่ยว การตาก หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหาร
จากสั ตว พื ช ยกเว นในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย การขายใน
ตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๖) การเคี่ยวน้ํามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไสกรอก หมูตั้ง ยกเวนใน
สถานจํ า หน า ยอาหาร การเรขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่ อ
บริโภคในครัวเรือน
(๗) การผลิตเสนหมี่ ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู วุนเสน เกี้ยมอี๋
ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร
ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร
(๘) การผลิตแบะแซ
(๙) การผลิตอาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร
ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร
(๑๐) การประกอบกิจการการทําขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ
ขนมเปยะ
ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร
ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร

อัตราคาธรรมเนียม
(บาท)
๕๐๐

๑๐๐
๑,๐๐๐

๑๐๐
๑,๐๐๐
๓๐๐
๓๐๐

๑๐๐

๒๐๐
๖๐๐
๒๕๐
๑๐๐
๕๐๐

๑๐๐
๖๐๐
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(๑๑) การแกะ การลางสัตวน้ํา ที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น ยกเวน
การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร
ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร
(๑๒) การผลิตน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําถั่วเหลือง เครื่องดื่มชนิด
ตาง ๆ บรรจุกระปอง ขวดหรือภาชนะอื่นใด ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภค
ในครัวเรือน
ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร
ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร
(๑๓) การผลิต การแบงบรรจุน้ําตาล
ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร
ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร
(๑๔) การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว
(๑๕) การผลิต การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร น้ําสมสายชู
ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร
ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร
(๑๖) การคั่วกาแฟ
(๑๗) การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร
ก. ผลิตโดยใชเครื่องจักรไมเกิน ๕ แรงมา
ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักรเกินกวา ๕ แรงมา
(๑๘) การผลิตผงชูรส
(๑๙) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค
(๒๐) การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม หรือพืชอยางอื่น ยกเวนการ
ผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๒๑) การผลิต การบรรจุใบชาแหง ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่นๆ
ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร
ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร
(๒๒) การผลิตไอศกรีม ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร
ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร

อัตราคาธรรมเนียม
(บาท)

๑๐๐
๕๐๐

๑๐๐
๕๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๔๐๐
๒๐๐

๓๐๐
๖๐๐
๒๐๐
๕๐๐
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(๒๓) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร
ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักร
(๒๔) การประกอบกิจการห้องเย็น แช่เย็นอาหาร
(๒๕) การผลิตน้ําแข็ง ยกเว้นการผลิตเพื่อใช้ในสถานที่จําหน่ายอาหาร
และเพื่อการบริโภคในครัวเรือน
(๒๖) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต่ ๕ แรงม้า
ขึ้นไป
กิ จ การที่ เกี่ ย วกั บ ยา เวชภั ณ ฑ์ อุ ป กรณ์ ก ารแพทย์ เครื่ อ งสํ า อาง
ผลิตภัณฑ์ชําระล้าง
(๑) การผลิต การโม่ การบด การผสม การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร
ก. เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒ แรงม้า
ข. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า ๒ – ๕ แรงม้า
ค. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า ๕ แรงม้าขึ้นไป
(๒) การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอาง
ต่าง ๆ
ก. เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒ แรงม้า
ข. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า ๒ – ๕ แรงม้า
ค. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า ๕ แรงม้าขึ้นไป
(๓) การผลิตสําลี ผลิตภัณฑ์จากสําลี
ก. เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒ แรงม้า
ข. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า ๒ – ๕ แรงม้า
ค. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า ๕ แรงม้าขึ้นไป
(๔) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสําเร็จรูป
ก. เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒ แรงม้า
ข. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า ๒ – ๕ แรงม้า
ค. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า ๕ แรงม้าขึ้นไป
(๕) การผลิตสบู่ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ชําระล้างต่าง ๆ
ก. เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒ แรงม้า
ข. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า ๒ – ๕ แรงม้า
ค. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า ๕ แรงม้าขึ้นไป

อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท)
๓๐๐
๖๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๖๐๐

๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐

๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
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๕

กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(๑) การอัด การสกัดเอาน้ํามันจากพืช
ก. เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๑๕ แรงมา
ข. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกวา ๑๕ – ๓๐ แรงมา
ค. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกวา ๓๐ แรงมาขึ้นไป
(๒) การลาง การอบ การรม การสะสมยางดิบ
ก. การลาง การอบ และการรม
ข. การสะสมยางดิบ
- ต่ํากวา ๒,๐๐๐ กิโลกรัมตอวัน
- ตั้งแต ๒,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐ กิโลกรัมตอวัน
- ตั้งแต ๑๐,๐๐๑ กิโลกรัมตอวันขึ้นไป
(๓) การผลิตแปงมันสําปะหลัง แปงสาคูหรือแปงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
ดวยเครื่องจักร
ก. เครื่องจักรที่มีกําลังไมเกิน ๑๐ แรงมา
ข. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกวา ๑๐ – ๒๐ แรงมา
ค. เครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต ๒๑ แรงมาขึ้นไป
(๔) การสีขาวดวยเครื่องจักร
ก. เครื่องจักรที่มีกําลังไมเกิน ๑๐ แรงมา
ข. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกวา ๑๐ แรงมา
(๕) การผลิตยาสูบ ผลิตโดยใชเครื่องจักร
(๖) การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดขาวดวยเครื่องจักร
(๗) การผลิต การสะสมปุย
ก. การผลิต
- ผลิตโดยใชเครื่องจักรตั้งแต ๕ – ๑๐ แรงมา
- ผลิตโดยใชเครื่องจักรตั้งแต ๑๐ แรงมาขึ้นไป
ข. การสะสมปุย
(๘) การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร
(๙) การตาก การสะสมหรือการขนถายมันสําปะหลัง

อัตราคาธรรมเนียม
(บาท)

๕๐๐
๒,๐๐๐
๔,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐

๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐

๕๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
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๖

กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร
(๑) การผลิตโลหะเปนภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณหรือเครื่องใช
ตาง ๆ
ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร
ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒ แรงมา
ค. ผลิตโดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๒ – ๕ แรงมา
ง. ผลิตโดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมาขึ้นไป
(๒) การหลอม การหลอ การถลุง แรหรือโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการใน
๖ (๑)
(๓) การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด การ
อัดโลหะดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา ยกเวนกิจการใน ๖ (๑)
ก. ประเภทครัวเรือน
ข. ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม
(๔) การเคลือบ การชุบโลหะดวยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล
หรือโลหะอื่นใด ยกเวนกิจการใน ๖ (๑)
(๕) การขัด การลางโลหะดวยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอื่นใด ยกเวน
กิจการใน ๖ (๑)
ก. ผลิตโดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒ แรงมา
ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๒ – ๕ แรงมา
ค. ผลิตโดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมาขึ้นไป
(๖) การทําเหมืองแร การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการลางแร
กิจการเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๑) การตอ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพนสี การพนสารกัน
สนิมยานยนต
(๒) การตั้ งศู นย ถว งล อ การซอม การปรับ แตง ระบบปรับ อากาศหรือ
อุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนตเครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๓) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล ซึ่งมีไว
บริ ก าร หรื อ จํ า หน า ยและในการประกอบธุ ร กิ จ นั้ น มี ก ารซ อ มหรื อ
ปรับปรุงยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย
(๔) การลาง การอัดฉีดยานยนต

๗

อัตราคาธรรมเนียม
(บาท)

๑๐๐
๓๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐

๕๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐

๕๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐

๓๐๐
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๘

๙

ประเภทกิจการ
(๕) การผลิต การซอม การอัดแบตเตอรี่
ก. การผลิต
ข. การซอม การอัดแบตเตอรี่
(๖) การปะ การเชื่อมยาง
ก. รถจักรยานยนต
ข. รถยนต
(๗) การอัดผาเบรก ผาคลัตช
กิจการที่เกี่ยวกับไม
(๑) การผลิตไมขีดไฟ
(๒) การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดรอง การทําคิ้ว
หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร
ก. ผลิตโดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา
ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ – ๑๐ แรงมา
ค. ผลิตโดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๑๐ แรงมาขึ้นไป
(๓) การประดิษฐไม หวาย เปนสิ่งของดวยเครื่องจักร หรือการพน การทา
สารเคลือบเงาสี หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย
(๔) การอบไม
(๕) การผลิตธูป ดวยเครื่องจักร
(๖) การประดิษฐสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียนดวยกระดาษ
ก. สถานที่ผลิตที่มีเครื่องจักรรวมกันแลวไมเกิน ๒ แรงมา
ข. สถานที่ผลิตที่มีเครื่องจักรรวมกันแลวเกินกวา ๒ – ๕ แรงมา
ค. สถานที่ผลิตที่มีเครื่องจักรรวมกันแลวเกินกวา ๕ แรงมาขึ้นไป
(๗) การผลิตกระดาษตาง ๆ
(๘) การเผาถาน หรือการสะสมถาน
กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(๑) กิจการสปาเพื่อสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด เวนแตเปนการใหบริการใน ๙ (๑)
หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล

อัตราคาธรรมเนียม
(บาท)
๒,๐๐๐
๕๐๐
๑๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐

๕๐๐
๑,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๕,๐๐๐
๒๐๐
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐
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(๓) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแตเปน
การให บ ริ ก ารใน ๙ (๑) หรื อ สถานพยาบาลตามกฎหมายว า ด ว ย
สถานพยาบาล
(๔) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
ก. ไมเกิน ๒๐ หอง
ข. ตั้งแต ๒๑ – ๕๐ หอง
ค. ตั้งแต ๕๑ หองขึ้นไป
(๕) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หองแบงเชา
หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
ก. ไมเกิน ๑๐ หอง
ข. ตั้งแต ๑๑ หอง แตไมเกิน ๓๐ หอง
ค. ตั้งแต ๓๑ หอง แตไมเกิน ๕๐ หอง
ง. ตั้งแต ๕๑ หองขึ้นไป
(๖) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
(๗) การจัดใหมีการแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก
คาราโอเกะ หรือการแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๘) การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
เวนแตเปนการใหบริการใน ๙ (๑)
(๙) การจัดใหมีการเลนสเกตโดยมีแสงหรือเสียงประกอบ หรือการเลน
อื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๑๐) การประกอบกิจ การเสริมสวยหรือแตงผม เวนแตกิจ การที่อยูใน
บังคับตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(๑๑) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก โดยวิธีการควบคุม
ทางโภชนาการ ใหอาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ การบริหารรางกาย หรือ
โดยวิธีอื่นใด เวนแตการใหบริการใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตาม
กฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๑๒) การประกอบกิจการสวนสนุก ตูเกมส ตูเพลง
ก. ตูเกมส ตูเพลง ไมเกิน ๕ เครื่อง
ข. ตูเกมส ตูเพลง เกิน ๕ เครื่อง
ค. สวนสนุก
(๑๓) การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร

อัตราคาธรรมเนียม
(บาท)
๑,๐๐๐

๒๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐

๑๐๐
๒๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๒๐๐
๕๐๐
๓๐๐
๑,๐๐๐

๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
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๑๐

๑๑

ประเภทกิจการ
(๑๔) การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสนามฝกซอมกอลฟ
(๑๕) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข
วิทยาศาสตรหรือสิ่งแวดลอม
(๑๖) การสักผิวหนัง การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอื่น
(๑๗) การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บาน
(๑๘) การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บาน
กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(๑) การปนดาย การกรอดาย การทอผาดวยเครื่องจักร หรือการทอผา
ดวยกี่กระตุกตั้งแต ๕ กี่ขึ้นไป
ก. ตั้งแต ๕ – ๑๐ กี่
ข. ตั้งแต ๑๐ กี่ขึ้นไป
(๒) การสะสมปอ ปาน ฝายหรือนุน
(๓) การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร
(๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร
(๕) การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต ๕ เครื่องขึ้นไป
(๖) การพิมพผา หรือการพิมพบนสิ่งทออื่น ๆ
(๗) การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร
ก. เครื่องจักรที่มีกําลังไมเกิน ๓ แรงมา
ข. เครื่องจักรที่มีกําลังเกิน ๓ แรงมาขึ้นไป
(๘) การยอม การกัดสีผาหรือสิ่งทออื่น ๆ
กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา
ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร
ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร
(๒) การระเบิด การโม การปนหินดวยเครื่องจักร
(๓) การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๔) การสะสม การผสมซีเมนต หิน ทราย หรือวัตถุที่คลายคลึง
ก. การสะสม ซีเมนต หิน ทราย หรือวัตถุที่คลายคลึงกัน
ข. การผสม ซีเมนต หิน ทราย หรือวัตถุที่คลายคลึงกัน

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

๕๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๒๐๐

๓๐๐
๖๐๐
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
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(๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจกหรือวัตถุที่คลายคลึง
ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร
ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร
(๖) การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตาง ๆ
(๗) การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน
(๘) การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม
เช น ผ า เบรก ผ า คลั ตช กระเบื้องมุ งหลังคา กระเบื้อ งยาง ฝา เพดาน
ทอน้ํา เปนตน
(๙) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว
(๑๐) การผลิตกระดาษทราย
(๑๑) การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว
กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม ถานหิน สารเคมี
(๑) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกรด ดาง สารออกซิไดช
หรือสารตัวทําละลาย
(๒) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกาซ
ก. การผลิต การบรรจุกาซ
ข. การสะสม การขนสงกาซ
(๓) การผลิต การกลั่น การสะสม การขนสงน้ํามันปโตรเลียม
หรือผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ
ก. การผลิต การกลั่น น้ํามันปโตรเลียม หรือผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ
ข. การสะสม การขนสง
- ปริมาณจํานวนไมเกิน ๒๐๐ ลิตร
- ปริมาณจํานวนตั้งแต ๒๐๑ ลิตรขึ้นไป
(๔) การผลิต การสะสม การขนสงถานหิน ถานโคก
(๕) การพนสี ยกเวนกิจการใน ๗ (๑)
(๖) การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด
เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
ก. ใชเครื่องจักรไมเกิน ๒ แรงมา
ข. ใชเครื่องจักรตั้งแต ๒ แรงมาขึ้นไป

อัตราคาธรรมเนียม
(บาท)
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐

๑,๐๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๗,๐๐๐

๒,๐๐๐
๑,๐๐๐

๑๐,๐๐๐
๑๐๐
๒,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑,๐๐๐

๒,๐๐๐
๕,๐๐๐
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(๗) การโม การบดชัน
ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร
ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร
(๘) การผลิตสี หรือน้ํามันผสมสี
(๙) การผลิต การลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร
ก. การผลิต
ข. การลาง
(๑๐) การเคลื อบ การชุ บ วั ต ถุดว ยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท
หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลทหรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑๒) การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง
(๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง
ก. ใชเครื่องทําความเย็นไมเกิน ๒ เครื่อง
ข. ใชเครื่องทําความเย็นตั้งแต ๓ – ๕ เครื่อง
ค. ใชเครื่องทําความเย็นตั้งแต ๕ เครื่องขึ้นไป
(๑๔) การผลิ ต การสะสม การขนสง ดอกไมเ พลิง หรือสารเคมีอั น เป น
สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง
(๑๕) การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา
(๑๖) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงสารกําจัดศัตรูพืช
หรือพาหะนําโรค
ก. การผลิต การบรรจุ
ข. การสะสม
ค. การขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค
(๑๗) การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
ข. โดยใชเครื่องจักร
กิจการอื่น ๆ
(๑) การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร
ก. สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแลวไมเกิน ๒ แรงมา
ข. สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแลวเกินกวา ๒ – ๕ แรงมา
ค. สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแลวเกินกวา ๕ แรงมาขึ้นไป

อัตราคาธรรมเนียม
(บาท)
๒๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๔,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๒,๐๐๐
๕,๐๐๐

๕,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐

๓๐๐
๕๐๐
๗๐๐
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(๒) การผลิต การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส อุปกรณไฟฟา
ก. การผลิต
ข. การซอม
(๓) การผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถุที่คลายคลึง
(๔) การพิมพแบบ พิมพเขียวหรือการถายเอกสาร
(๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช
(๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา
(๗) การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว
(๘) การพิมพสีลงบนวัตถุที่มิใชสิ่งทอ
(๙) การกอสราง
ก. มีคนงานต่ํากวา ๓๐ คน
ข. มีคนงานตั้งแต ๓๐ คนขึ้นไป
(๑๐) กิจการทาเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา

อัตราคาธรรมเนียม
(บาท)

๕,๐๐๐
๗๐๐
๕๐๐
๓๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๑,๐๐๐

แบบ อภ.๑
แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต/ขอรับใบแทนใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
เขียนที่................................................................
วันที่...........เดือน...............................พ.ศ. ..............
ขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว).........................................................................................................................
( ) เปนบุคคลธรรมดา อายุ...................ป สัญชาติ...................................................................บัตรประจําตัวประชาชน
เลขที่........................................................อยูบานเลขที่.................หมูที่.................ตรอก/ซอย........................................
ถนน...........................ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต...............................จังหวัด..........................................
โทรศัพท........................................โทรสาร......................................
( ) เปนนิติบุคคล ประเภท..............................................................จดทะเบียนเมื่อ.......................................................
มีสํานักงานอยูเลขที่....................หมูที่............ตรอก/ซอย.....................................ถนน...................................................
ตําบล/แขวง..........................อําเภอ/เขต...........................จังหวัด................................. โทรศัพท..................................
โทรสาร................................โดยผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต ดังนี้
(๑.) (นาย/นาง/นางสาว).....................................................................อยูบานเลขที่.....................หมูที่...........................
ตรอก/ซอย......................ถนน.................................ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต................................
จังหวัด............................... โทรศัพท........................................โทรสาร......................................
(๒.) (นาย/นาง/นางสาว).....................................................................อยูบานเลขที่.................หมูที่...............................
ตรอก/ซอย........................ถนน..................................ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต............................
จังหวัด............................... โทรศัพท........................................โทรสาร......................................
ขอยื่นคําขอประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตอเจาพนักงานทองถิ่น ดังนี้
๑. ชื่อสถานประกอบการ....................................................ประกอบกิจการ.....................................................
ซึ่งเปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพประเภท............................................................................ลําดับที่......................
กําลังเครื่องจักรโดยรวม...................แรงมา (กรณีที่เปนกิจการที่เกี่ยวกับการบริการใหระบุจํานวนหอง..................หอง
หรือจํานวนที่นงั่ ....................ที่นั่ง กรณีที่เปนกิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตวใหระบุจาํ นวนตัว.....................ตัว) จํานวน
คนงาน.....................คน
๒. สถานประกอบการตัง้ อยูเลขที่.......................ตรอก/ซอย........................ถนน.............................................
ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต...........................จังหวัด..................................... โทรศัพท..............................
โทรสาร......................................อาคารประกอบการมีเนื้อที่...............................ตารางเมตร บริเวณสถานประกอบการ
(รวมทั้งอาคารประกอบการ) มีเนื้อที่....................ตารางเมตร ที่ดินบริเวณสถานประกอบการเปนของ..........................
............................................อาคารประกอบการเปนของ..................................................................................................
อาคารประกอบการ ( ) มีอยูเดิม ( ) กอสรางใหม ลักษณะของอาคารประกอบการ...........................................
(เปนไมหรือหองแถวตึกแถวคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ) ไดรับใบอนุญาตปลูกสรางอาคารประเภท...................................
สถานประกอบการอยูใกลเคียงกับ...................................................................................................................................
การพักคางของผูปฏิบัตงิ านในสถานประกอบการ ( ) มี ( ) ไมมี

-๒บริเวณสถานประกอบการมีเขตติดตอ
ดานเหนือ........................................................................................................................................
ดานใต.............................................................................................................................................
ดานตะวันออก.................................................................................................................................
ดานตะวันตก....................................................................................................................................
๓. ทํางานปกติตั้งแตเวลา................น. ถึงเวลา..................น. รวมวันละ.......................ชั่วโมง.....................กะ
วันหยุดงานประจําสัปดาห..............................................
๔. จํานวนและระดับผูซึ่งทํางานในสถานประกอบการรวม......................คน
๔.๑ เจาหนาที่บริหารและวิชาการ............................คน
๔.๒ คนงานชาย.........................คน คนงานหญิง........................คน
๔.๓ ผูชํานาญการจากตางประเทศ..........................คน
๔.๔ ชางเทคนิคและชางฝมอื จากตางประเทศ..........................คน
๕. การผลิต
๕.๑ ชื่อปริมาณการใชและแหลงที่มาของวัตถุดิบ
วัตถุดิบ
ปริมาณการใช(ตอป)
แหลงที่มา (ระบุบริษัท/
หางรานของผูจาํ หนาย)
๕.๑.๑ .......................................... ............................................... ...............................................
๕.๑.๒ .......................................... ............................................... ...............................................
๕.๑.๓ .......................................... ............................................... ...............................................
๕.๑.๔ .......................................... ............................................... ...............................................
๕.๑.๕ .......................................... ............................................... ...............................................
๕.๒ ชื่อผลิตภัณฑปริมาณการผลิตและการจําหนาย
ผลิตภัณฑ
ปริมาณการผลิต(ตอป)
การจําหนาย
(ระบุสถานที่จาํ หนาย)
๕.๒.๑ .......................................... ............................................... ...............................................
๕.๒.๒ .......................................... ............................................... ...............................................
๕.๒.๓ .......................................... ............................................... ...............................................
๕.๒.๔ .......................................... ............................................... ...............................................
๕.๒.๕ .......................................... ............................................... ...............................................
๕.๓ วัตถุผลพลอยได (ระบุชอื่ และปริมาณวัตถุผลพลอยได) (ถามี)
วัตถุดิบ
ปริมาณการใช(ตอป)
แหลงที่มา (ระบุบริษัท/
หางรานของผูจาํ หนาย)
๕.๓.๑ .......................................... ............................................... ...............................................
๕.๓.๒ .......................................... ............................................... ...............................................
๕.๓.๓ .......................................... ............................................... ...............................................

-๓๕.๔ อุปกรณ/เครื่องมือ/เครื่องจักรที่ใชในการประกอบการไดแก (ระบุชนิด ขนาด จํานวน)
๕.๔.๑ ...................................ขนาด.........................แรงมาจํานวน...............................เครื่อง
๕.๔.๒ ...................................ขนาด.........................แรงมาจํานวน...............................เครื่อง
๕.๔.๓ ...................................ขนาด.........................แรงมาจํานวน...............................เครื่อง
๖. การควบคุมมลพิษ
๖.๑ มลพิษที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ (น้ําเสีย/ของเสีย/มลพิษอากาศ/สิ่งปฏิกูล) (ระบุชื่อและ
ปริมาณ) (ถามี)
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
๖.๒ การควบคุมมลพิษกอนปลอยออกสูภายนอก (การบําบัดหรือปรับปรุงคุณภาพน้ําเสีย/ของเสีย/มลพิษอากาศ/
สิ่งปฏิกูล)
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
๗. มาตรการปองกันอันตรายสําหรับผูปฏิบัติงาน/คนงาน
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
๘. แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ตั้งสถานประกอบการ

-๔๙. แผนที่แสดงพื้นที่ประกอบการและที่ตั้งของเครื่องจักร (หากมีหลายขั้นใหแสดงทุกชั้น) รวมทั้งที่พักของผูปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการ (ถามี)

๑๐. รายละเอียดกระบวนการผลิตของสถานประกอบการพรอมแสดงผังภาพรวมของกระบวนการผลิต
๑๐.๑ รายละเอียดกระบวนการผลิต
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
๑๐.๒ ผังภาพรวมของกระบวนการผลิต

-๕๑๑. หลักฐานที่นํามาประกอบการพิจารณาคําขออนุญาต
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานเจาของกิจการ (ผูประกอบการ/
ผูถือใบอนุญาต)
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูจัดการ
สําเนาทะเบียนบานของบานที่ใชเปนที่ตั้งสถานประกอบการ
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทน
นิติบุคคล (กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล)
หลักฐานแสดงวาอาคารที่ใชเปนสถานประกอบการสามารถใชประกอบกิจการนั้นไดโดยถูกตอง
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
หนังสือยินยอมใหใชอาคารหรือสัญญาเชาจากเจาของอาคาร (กรณีผูขอรับใบอนุญาต
ไมมีกรรมสิทธิ์ในอาคารที่ใชเปนสถานประกอบการ)
หนังสือมอบอํานาจที่ถูกตองตามกฎหมายพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ
และผูรับมอบอํานาจ (กรณีเจาของไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง)
ใบอนุญาตใหประกอบกิจการจากสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของ
อื่น ๆ (ระบุ)...........................................................................................................................
...................................................................................
ขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)..................................................ผูขอรับใบอนุญาต
(....................................................)

แบบ อภ.๒
ใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
เลมที่.................เลขที่............../...................
อนุญาตให......................................................................................อายุ...............ป สัญชาติ.............................
เลขประจําตัวประชาชนเลขที่................................................................อยูบาน/สํานักงานเลขที่............... หมูที่.............
ถนน..............................ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต......................................จังหวัด...........................
โทรศัพท................................................โทรสาร........................................
ขอ ๑ ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพประเภท.................................................................................
ลําดับที่.....................คาธรรมเนียม.......................................บาท ตามใบเสร็จรับเงินเลมที่.............................................
เลขที่............./....................... ลงวันที่.............เดือน................................พ.ศ. .............. โดยใชชื่อสถานประกอบการวา
..................................................................................................พื้นที่ประกอบการ..............................ตารางเมตร
กําลังเครื่องจักร.......................แรงมา จํานวนคนงาน..........................คน ตั้งอยู ณ เลขที่.....................หมูที่...................
ถนน.........................ตําบล/แขวง..............................อําเภอ/เขต................................จังหวัด.........................................
โทรศัพท...........................................โทรสาร........................................
ขอ ๒ ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในขอบัญญัติองคการบริหาร
สวนตําบลบานขาม
ขอ ๓ หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการที่ไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
โดยมิอาจแกไข เจาพนักงานทองถิ่นอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนีไ้ ด
ขอ ๔ ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบตั ิตามเงื่อนไขเฉพาะดังตอไปนี้อกี ดวย คือ
(๑) ..........................................................................................................................................
(๒) ..........................................................................................................................................
ขอ ๕ ใบอนุญาตฉบับนี้ ออกใหเมื่อวันที่............เดือน........................................พ.ศ. .........................
ขอ ๖ ใบอนุญาตฉบับนี้ สิน้ อายุวันที่............เดือน........................................พ.ศ. .........................
(ลงชื่อ)......................................................
(................................................................)
ตําแหนง....................................................................
เจาพนักงานทองถิ่น

คําเตือน (๑) ผูร ับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนีไ้ วโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่ประกอบกิจการ ตลอดเวลาที่
ประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน ๕๐๐ บาท
(๒) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ

(มีตอดานหลัง)

(ดานหลัง)
รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม
วัน/เดือน/ป
ที่ออกใบอนุญาต

วัน/เดือน/ป
ที่สิ้นอายุใบอนุญาต

ใบเสร็จรับเงิน
เลมที่ เลขที่ วัน/เดือน/ป

(ลงชื่อ)
เจาพนักงานทองถิ่น

แบบ อภ.๓
แบบคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
เขียนที่........................................................................
วันที่............เดือน.....................................พ.ศ. ................
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................................................
เปนบุคคลธรรมดา อายุ..................ป สัญชาติ..........................................เลขหมายประจําตัวประชาชน
เลขที่.............................................................อยูบานเลขที.่ ........................ หมูที่.............ถนน..................................

ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด..................................................
โทรศัพท................................................โทรสาร........................................
เปนนิตบิ ุคคล ประเภท...........................................................จดทะเบียนเมื่อ..........................................
มีสํานักงานอยูเลขที่............................ หมูที่.............ตรอก/ซอย....................................ถนน..........................................
ตําบล/แขวง................................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด............................... โทรศัพท.....................
โทรสาร......................................โดยผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิตบิ ุคคลผูขออนุญาต ดังนี้
๑. (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................อยูบานเลขที่........................ หมูที่.............
ถนน..........................ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต..............................จังหวัด............................................
โทรศัพท............................................โทรสาร....................................
๒. (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................อยูบานเลขที่........................ หมูที่.............
ถนน..........................ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต..............................จังหวัด............................................
โทรศัพท............................................โทรสาร....................................
เปนผูถือใบอนุญาต/ผูรับมอบอํานาจจากผูถือใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ เลมที่......................
เลขที่....................................ป................. ประกอบกิจการ...................................................................................ซึ่งเปน
กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพประเภท...............................................................................................ลําดับที่..............
โดยใชชื่อสถานประกอบการวา............................................................................................สถานที่ตั้งเลขที่...................
หมูที่..................ตรอก/ซอย.........................ถนน....................................ตําบล/แขวง.....................................................
อําเภอ/เขต..............................จังหวัด................................... โทรศัพท...............................โทรสาร................................
กําลังเครื่องจักรโดยรวม...............แรงมา (กรณีที่เปนกิจการที่เกี่ยวกับการบริการใหระบุจํานวนหอง..............หอง
หรือจํานวนที่นงั่ ..........ที่นั่ง กรณีที่เปนกิจการที่เกี่ยวกับการเลีย้ งสัตวใหระบุจาํ นวนตัว........ตัว) จํานวนคนงาน........คน
อาคารประกอบการมีเนื้อที่..........................ตารางเมตร
ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพซึ่งจะหมดอายุลงในวันที.่ .................................
เดือน....................................พ.ศ. ............... โดยไดแนบใบอนุญาตเดิมพรอมกับหลักฐาน ดังตอไปนี้
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานเจาของกิจการ (ผูประกอบการ/
ผูถือใบอนุญาต)
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูจัดการ
สําเนาทะเบียนบานของบานที่ใชเปนที่ตั้งสถานประกอบการ
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทน
นิติบุคคล (กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล)

-๒หลักฐานแสดงวาอาคารที่ใชเปนสถานประกอบการสามารถใชประกอบกิจการนั้นไดโดยถูกตอง
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
หนังสือยินยอมใหใชอาคารหรือสัญญาเชาจากเจาของอาคาร (กรณีผูขอรับใบอนุญาตไมมีกรรมสิทธิ์
ในอาคารที่ใชเปนสถานประกอบการ)
หนังสือมอบอํานาจที่ถูกตองตามกฎหมายพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ
และผูรับมอบอํานาจ (กรณีเจาของไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง)
ใบอนุญาตใหประกอบกิจการจากสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของ
อื่น ๆ (ระบุ)...........................................................................................................................
...................................................................................
ขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)................................................ผูขอตออายุใบอนุญาต
(....................................................)

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข
ความเห็นของเจาพนักงานทองถิ่น
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
( ) เห็นสมควรอนุญาต
( ) อนุญาตใหประกอบกิจการได
( ) เห็นควรไมอนุญาต เพราะ...................................... ( ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ เพราะ.....................
......................................................................................... .........................................................................................
(ลงชื่อ)........................................เจาพนักงานสาธารณสุข
(ลงชื่อ)........................................เจาพนักงานทองถิ่น
(..................................................)
(..................................................)
ตําแหนง ......................................................
ตําแหนง ......................................................
วันที่.....................................
วันที่.....................................

แบบ อภ.๔

แบบคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
เขียนที่...........................................................
วันที่..........เดือน..................................พ.ศ. .............
ขาพเจา.................................................................................อายุ.............ป สัญชาติ..............................
อยูบานเลขที่........................หมูที่..............ตรอก/ซอย................................ถนน..................................................
ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต........................................จังหวัด..................................................
หมายเลขโทรศัพท..........................................
ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต...........................................................................................................
ตอเจาพนักงานทองถิ่น ดังตอไปนี้
๑. ขาพเจาไดรับใบอนุญาต ใหประกอบการ..........................................................................................
ประเภท...................................................................................................พื้นที่ประกอบการ..............ตารางเมตร
ตั้งอยู ณ เลขที่......................หมูที่............ตรอก/ซอย................................ถนน...................................................
ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต........................................จังหวัด.................................................
หมายเลขโทรศัพท...............................ตามใบอนุญาต เลมที่...............เลขที่.......................................................
ออกให เมื่อวันที่............เดือน.............................พ.ศ. ...................
๒. ใบอนุญาตไดสูญหาย/ถูกทําลาย/ชํารุด เมื่อวันที่............เดือน.............................พ.ศ. ...................
๓. พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ
เอกสารแจงความตอสถานีตํารวจ กรณีสูญหายหรือถูกทําลาย
ใบอนุญาตเดิม/หนังสือรับรองการแจงเดิม กรณีชํารุดในสาระสําคัญ
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ)................................................ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต
(....................................................)
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ใบแทนใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
เลมที่.............เลขที่.............../.........................
๑. เจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตให....................................................................................สัญชาติ....................
อยูบานเลขที่...........หมูที่...........ตําบล.....................................อําเภอ...........................จังหวัด.......................................
หมายเลขโทรศัพท..........................................
ชื่อสถานประกอบกิจการ......................................................................ประเภท.............................................
ตั้งอยูเลขที่............................หมูที่.............ตําบล.....................................อําเภอ...........................จังหวัด......................
หมายเลขโทรศัพท..........................................
๒. ผูรับใบแทนใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในขอกําหนดของทองถิ่น
๓. หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการที่ไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอื่นทีเ่ กี่ยวของ
โดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถิ่นอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนีไ้ ด
๔. ผูรับใบแทนใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ
(๑) ..............................................................................................................................................
(๒) ..............................................................................................................................................
๕. ใบแทนใบอนุญาตฉบับนี้ ออกใหเมื่อวันที่.............เดือน...............................พ.ศ. ..................
๖. ใบแทนใบอนุญาตฉบับนี้ สิน้ อายุวันที่.............เดือน...............................พ.ศ. ..................
ลงชื่อ)................................................
(....................................................)
ตําแหนง................................................
เจาพนักงานทองถิ่น

คําเตือน (๑) ผูรบั ใบแทนใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลา
ที่ประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน ๕๐๐ บาท
(๒) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอออกใบอนุญาตใหมกอนใบแทนสิ้นอายุ

แบบ อภ.๕
คําขอเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดการประกอบกิจการสถานที่หรือเครื่องจักรของกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
เขียนที่..........................................................
วันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .............
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................................................
เปนบุคคลธรรมดา อายุ..................ป สัญชาติ..........................................เลขหมายประจําตัวประชาชน
เลขที่.............................................................อยูบานเลขที.่ ........................ หมูที่.............ถนน..................................

ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด..................................................
โทรศัพท................................................โทรสาร........................................
เปนนิตบิ ุคคล ประเภท...........................................................จดทะเบียนเมื่อ..........................................
มีสํานักงานอยูเลขที่............................ หมูที่.............ตรอก/ซอย....................................ถนน..........................................
ตําบล/แขวง................................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด............................... โทรศัพท.....................
โทรสาร......................................โดยผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิตบิ ุคคลผูขออนุญาต ดังนี้
๑. (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................อยูบานเลขที่........................ หมูที่.............
ถนน..........................ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต..............................จังหวัด............................................
โทรศัพท............................................โทรสาร....................................
๒. (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................อยูบานเลขที่........................ หมูที่.............
ถนน..........................ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต..............................จังหวัด............................................
โทรศัพท............................................โทรสาร....................................
ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานขาม เรื่องกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพแลว ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
๑. ใบอนุญาตเลมที่.................เลขที่....................ป..................ออกใหเมื่อวันที่...........เดือน............... พ.ศ. ....................
๒. ชื่อสถานประกอบการ.............................................................ประกอบกิจการ........................................................
ซึ่งเปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพประเภท...............................................................................ลําดับที่...................
กําลังเครื่องจักรโดยรวม..............แรงมา (กรณีที่เปนกิจการที่เกี่ยวกับการบริการใหระบุจํานวนหอง......................หอง
หรือจํานวนที่นงั่ ....................ที่นั่ง กรณีที่เปนกิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตวใหระบุจาํ นวนตัว......................ตัว จํานวน
คนงาน......................คน)
๓. สถานประกอบการตัง้ อยูเลขที่.............หมูที่.............ตรอก/ซอย............................ถนน..............................
ตําบล/แขวง................................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด............................... โทรศัพท.....................
โทรสาร............................................อาคารประกอบการมีเนื้อที่.........................ตารางเมตร บริเวณสถานประกอบการ
(รวมทั้งอาคารประกอบการ) มีเนื้อที่........................ตารางเมตร ที่ดินบริเวณสถานประกอบการเปนของ......................
.......................................................................อาคารประกอบการเปนของ.....................................................................
อาคารประกอบการ
มีอยูเดิม
กอสรางใหม ลักษณะของอาคารประกอบการ...............................................
(เปนไมหรือหองแถว ตึกแถวคอนกรีตเสริมเหล็กฯ) ไดรับใบอนุญาตปลูกสรางอาคารประเภท.......................................

-๒.......................................................สถานประกอบการอยูใกลเคียงกับ............................................................................

การพักคางของผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
บริเวณสถานประกอบการมีเขตติดตอ

มี

ไมมี

ดานเหนือ........................................................................................................................................
ดานใต.............................................................................................................................................
ดานตะวันออก.................................................................................................................................
ดานตะวันตก....................................................................................................................................
๔. ทํางานปกติตั้งแตเวลา................น. ถึงเวลา..............น. รวมวันละ..............ชั่วโมง....................กะ วันหยุด
งานประจําสัปดาห.................................................
๕. ขาพเจาขอยื่นคําขออนุญาตเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดการประกอบกิจการสถานที่หรือเครื่องจักรของ
กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตอเจาพนักงานทองถิ่น ดังตอไปนี้
๕.๑ เพิ่มหรือลดพื้นที่ประกอบกิจการ
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
๕.๒ เปลี่ยนแปลงขนาดของกิจการ (กําลังเครื่องจักร/หอง/ที่นั่ง/ตัว)
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
๕.๓ เปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
๕.๔ เปลี่ยนแปลงรายการอืน่ ๆ
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
๖. หลักฐานที่นาํ มาประกอบการพิจารณา ดังนี้
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานเจาของกิจการ (ผูประกอบการ/
ผูถือใบอนุญาต)
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูจัดการ
สําเนาทะเบียนบานของบานที่ใชเปนที่ตั้งสถานประกอบการ
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทน
นิติบุคคล (กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล)

-๓หลักฐานแสดงวาอาคารที่ใชเปนสถานประกอบการสามารถใชประกอบกิจการนั้นไดโดยถูกตอง
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
หนังสือยินยอมใหใชอาคารหรือสัญญาเชาจากเจาของอาคาร (กรณีผูขอรับใบอนุญาตไมมีกรรมสิทธิ์
ในอาคารที่ใชเปนสถานประกอบการ)
หนังสือมอบอํานาจที่ถูกตองตามกฎหมายพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ
และผูรับมอบอํานาจ (กรณีเจาของไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง)
ใบอนุญาตใหประกอบกิจการจากสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของ
อื่น ๆ (ระบุ)...........................................................................................................................
...................................................................................
ขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)..................................................ผูรับใบอนุญาต
(....................................................)

