
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลดอนศรีชุม   
เร่ือง   กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลดอนศรีชุม  ว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  
พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบ  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  มาตรา  ๖๕   
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องค์การบริหารส่วนตําบลดอนศรีชุม  โดยความเห็นชอบ
ของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลดอนศรีชุมและนายอําเภอดอกคําใต้  จึงตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  ๑  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลดอนศรีชุม  เร่ือง  กิจการ 
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ  ๒  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลดอนศรีชุม  ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ  ๓  ให้ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลดอนศรีชุม  เร่ือง  กิจการที่เป็นอันตราย 
ต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ข้อ  ๔  บรรดาข้อบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๕ ในข้อบัญญัตินี้   
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดอนศรีชุม   
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
  “ผู้ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  ข้าราชการ  หรือพนักงานส่วนตําบล

องค์การบริหารส่วนตําบลดอนศรีชุม  ที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น   

้หนา   ๑๒๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๘๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



  “สิ่งปฏิกูล”  หมายความว่า  อุจจาระหรือปัสสาวะ  และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใด  
ซึ่งเป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น   

  “มูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  ถุงพลาสติก  
ภาชนะท่ีใส่อาหารเถ้า  มูลสัตว์  หรือซากสัตว์  รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เลี้ยงสัตว์
หรือที่อื่น   

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

  “อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงาน  
หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้   

  “ตลาด”  หมายความว่า  สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมชนเพื่อจําหน่ายสินค้า
ประเภทสัตว์  เนื้อสัตว์  ผัก  ผลไม้  หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด  ประกอบหรือปรุงแล้ว  หรือของเสียง่าย  
ทั้งนี้  ไม่ว่าจะมีการจําหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม  และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้
สําหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมชนเพื่อจําหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจําหรือเป็นคร้ังคราวหรือตาม
วันที่กําหนด   

  “สถานที่จําหน่ายอาหาร”  หมายความว่า  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใช่ที่
หรือทางสาธารณะ  ที่จัดไว้เพื่อประกอบอาหาร  หรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภค
ได้ทันที  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะเป็นการจําหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้สําหรับการบริโภค  ณ  ที่นั้น  หรือนําไป
บริโภคที่อื่นก็ตาม   

  “สถานที่สะสมอาหาร”  หมายความว่า  อาคาร  สถานที่  หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใช่ที่
หรือทางสาธารณะที่จัดไว้สําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสด  หรือของแห้งหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด  
ซึ่งผู้ซื้อต้องนําไปทําประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง   

ข้อ ๖ ให้กิจการประเภทต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้  เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องมี 
การควบคุมในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลดอนศรีชุม  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เร่ือง  กิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๘   

้หนา   ๑๒๕

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๘๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



  ๑. กิจการที่เก่ียวกับการเลี้ยงสัตว์   
   (๑)  การเพาะพันธุ์  เลี้ยง  และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด   
   (๒)  การประกอบกิจการเลี้ยงรวบรวมสัตว์  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน

เพื่อให้ประชาชนเข้าชม  หรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการ
ในทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม   

  ๒. กิจการที่เก่ียวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์   
   (๑)  การฆ่า  หรือชําแหละสัตว์  ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหารเร่ขาย  หรือขายในตลาด   
   (๒)  การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว์  ขนสัตว์   
   (๓)  การสะสมเขาสัตว์กระดูก  หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป   
   (๔)  การเค่ียวหนังเอ็นหรือไขสัตว์   
   (๕)  การผลิตสิ่งของเคร่ืองใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  จากเปลือก  กระดอง  กระดูก  

เขา  หนัง  ขนสัตว์หรือส่วนอื่น ๆ  ของสัตว์ด้วยการต้ม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ  ซึ่งมิใช่เพื่อเป็นอาหาร   
   (๖)  การผลิต  โม่  ป่ัน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอื่นใดต่อสัตว์หรือพืช

หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์   
   (๗)  การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือล้างคร่ัง   
  ๓. กิจการที่เก่ียวกับอาหาร  เคร่ืองดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  

การเร่ขาย  การขายในตลาดและการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน   
   (๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  เต้าเจี้ยว  

ซีอิ๊ว  น้ําจิ้ม  หรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ   
   (๒)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว์  ได้แก่  ปลาร้า  

ปลาเจ่า  กุ้งเจ่า  ปลาส้ม  ปลาจ่อม  แหนม  หมํ่า  ไส้กรอก  กะปิ  น้ําปลา  หอยดอง  น้ําเคย  น้ําบูดู  
ไตปลาหรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  ที่คล้ายคลึงกัน   

   (๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แช่อิ่ม  จากผัก  ผลไม้  
หรือพืช  อย่างอื่น   

   (๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารจากพืช  หรือสัตว์โดยการตาก  บด  
นึ่ง  ต้ม  ตุ๋น  เค่ียว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  ป้ิง  ย่าง  เผา  หรือวิธีอื่นใด   

้หนา   ๑๒๖

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๘๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



   (๕)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น   
   (๖)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  เส้นหม่ี  ขนมจีน  ก๋วยเตี๋ยว  เต้าฮวย  

เต้าหู้  วุ้นเส้น  เก้ียมอี๋  เนื้อสัตว์เทียม  หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  ที่คล้ายคลึงกัน   
   (๗)  การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสต้า  หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ   ที่คล้ายคลึงกัน 
   (๘)  การผลิต  ขนมปังสด  ขนมปังแห้ง  จันอับ  ขนมเป๊ียะ  ขนมอบอื่น ๆ 
   (๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  น้ํานม  หรือผลิตภัณฑ์จากน้ํานมสัตว์ 
   (๑๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑ์เนย  

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

น้ําส้มสายชู  ข้าวหมากน้ําตาลเมา   
   (๑๕)  การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเคร่ืองจําหน่ายอัตโนมัติ 
   (๑๖)  การผลิต  สะสม  แบ่งบรรจุ  หรือขนส่งน้ําแข็ง 
   (๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจากพืชผัก  

ผลไม้เคร่ืองดื่มชนิดต่าง ๆ  บรรจุกระป๋อง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด 
   (๑๘)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารบรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 
   (๑๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแต่งอาหาร 
   (๒๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม 
   (๒๑)  การผลิตสะสม  หรือแบ่งบรรจุแบะแซ 
   (๒๒)  การแกะ  ตัดแต่ง  ล้างสัตว์น้ํา  ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น 
   (๒๓)  การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร 
   (๒๔)  การเก็บ  การถนอมอาหารด้วยเคร่ืองจักร 

้หนา   ๑๒๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๘๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



  ๔. กิจการที่เก่ียวกับยา  เวชภัณฑ์  อุปกรณ์การแพทย์  เคร่ืองสําอาง  ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด 
   (๑)  การผลิตโม่บดผสมหรือบรรจุยา 
   (๒)  การผลิตบรรจุยาสีฟัน  แชมพู  ผ้าเย็น  กระดาษเย็น  เคร่ืองสําอาง  รวมทั้งสบู่

ที่ใช้กับร่างกาย 
   (๓)  การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑ์จากสําลี 
   (๔)  การผลิตผ้าพันแผล  ผา้ปิดแผล  ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อมสําเร็จรูป 
   (๕)  การผลิตผงซักฟอก  สบู่  น้ํายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดต่าง ๆ  
  ๕. กิจการที่เก่ียวกับการเกษตร   
   (๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุน้ํามันจากพืช   
   (๒)  การล้างอบรมหรือสะสมยางดิบ   
   (๓)  การผลิต  หรือแบ่งบรรจุแป้งมันสําปะหลัง  แป้งสาคู  แป้งจากพืช  หรือแป้งอื่น ๆ  

ในทํานองเดียวกัน 
   (๔)  การสีข้าว  นวดข้าวด้วยเคร่ืองจักร  หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ  ก็ตาม 
   (๕)  การผลิตยาสูบ   
   (๖)  การขัดกะเทาะหรือบดเมล็ดพืช   
   (๗)  การผลิตสะสม  หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุ๋ย 
   (๘)  การผลิตเส้นใยจากพืช   
   (๙)  การตากสะสมขนถ่ายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ข้าวเปลือก  อ้อย  ข้าวโพด   
  ๖. กิจการที่เก่ียวกับโลหะหรือแร่   
   (๑)  การผลิตภาชนะเคร่ืองประดับ  เคร่ืองมืออุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ  ด้วยโลหะ  

หรือแร่   
   (๒)  การถลุงแร่  การหลอมหรือหล่อโลหะทุกชนิด  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาต

ใน  (๑)   
   (๓)  การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะด้วยเคร่ืองจักร 

หรือก๊าซ  หรือไฟฟ้า  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๑)   

้หนา   ๑๒๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๘๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



   (๔)  การเคลือบชุบโลหะด้วยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือโลหะอื่นใด
ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๑)   

   (๕)  การขัดล้างโลหะด้วยเคร่ืองจักรหรือสารเคมี  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาต
ใน  (๑) 

   (๖)  การทําเหมืองแร่  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือล้างแร่   
  ๗. กิจการที่เก่ียวกับยานยนต์  เคร่ืองจักรหรือเครื่องกล   
   (๑)  การต่อ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พ่นสี  หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์   
   (๒)  การผลิตยานยนต์  เคร่ืองจักรหรือเครื่องกล   
   (๓)  การซ่อม  การปรับแต่งเคร่ืองยนต์  เคร่ืองกล  ระบบไฟฟ้า  ระบบปรับอากาศ  

หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์  เคร่ืองจักรหรือเครื่องกล   
   (๔)  การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์  เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองกล  ซึ่งมีไว้บริการ

หรือจําหน่าย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อม  หรือปรับปรุงยานยนต์  เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองกล
ดังกล่าวด้วย   

   (๕)  การล้าง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต์   
   (๖)  การผลิต  สะสม  จําหน่าย  ซ่อม  หรืออัดแบตเตอร่ี   
   (๗)  การจําหน่าย  ซ่อม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต์  หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ   
   (๘)  การผลิต  ซ่อม  ประกอบ  หรืออัดผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์   
   (๙)  การสะสม  การซ่อมเคร่ืองกล  เคร่ืองจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบ

ของยานยนต์เคร่ืองจักร  หรือเครื่องกลเก่า   
  ๘. กิจการที่เก่ียวกับไม้  หรือกระดาษ   
   (๑)  การผลิตไม้ขีดไฟ   
   (๒)  การเลื่อย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดร่อง  ทําค้ิว  หรือตัดไม้ด้วยเคร่ืองจักร   
   (๓)  การผลิต  พ่น  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แต่งสําเร็จสิ่งของเคร่ืองใช้  หรือผลิตภัณฑ์

จากไม้  หวาย  ชานอ้อย   
   (๔)  การอบไม้   

้หนา   ๑๒๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๘๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



   (๕)  การผลิต  สะสม  แบ่งบรรจุธูป   
   (๖)  การผลิตสิ่งของ  เคร่ืองใช้  เคร่ืองเขียน  หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดด้วยกระดาษ   
   (๗)  การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ   
   (๘)  การเผาถ่านหรือการสะสมถ่าน   
  ๙. กิจการที่เก่ียวกับการบริการ   
   (๑)  การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพเว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล

ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล   
   (๒)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด   
   (๓)  การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาต

ใน  (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล   
   (๔)  การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เว้นแต่เป็นการให้บริการ  

ที่ได้รับอนุญาตใน  (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล   
   (๕)  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพื่อให้บริการ

พักชั่วคราว  สําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน   
   (๖)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดให้เช่า  ห้องเช่าหรือห้องแบ่งเช่า  หรือกิจการอื่น

ในทํานองเดียวกัน   
   (๗)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ   
   (๘)  การจัดให้มีมหรสพ  การแสดงดนตรีเต้นรํา  รําวงรองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  

หรือตู้เพลงหรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน   
   (๙)  การประกอบกิจการสระว่ายน้ําหรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน  เว้นแต่เป็น

การให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๑)   
   (๑๐) การประกอบกิจการการเล่นสเกตหรือโรลเลอร์เบลด  หรือการเล่นอื่น ๆ   

ในทํานองเดียวกัน 
   (๑๑)  การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผมเว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมาย

ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม   

้หนา   ๑๓๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๘๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



   (๑๒)  การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย   
   (๑๓)  การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนัก   
   (๑๔)  การประกอบกิจการสวนสนุก  โบว์ลิ่ง  หรือตู้เกม   
   (๑๕)  การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์   
   (๑๖)  การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ   
   (๑๗)  การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร์  

หรือสิ่งแวดล้อม   
   (๑๘)  การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย   
   (๑๙)  การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ   
   (๒๐)  การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ   
   (๒๑)  การประกอบกิจการให้บริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ชั่วคราว   
  ๑๐. กิจการที่เก่ียวกับสิ่งทอ   
   (๑) การป่ันด้าย  กรอด้าย  ทอผ้าด้วยเคร่ืองจักร  หรือทอผ้าด้วยก่ีกระตุก   
   (๒)  การสะสมปอ  ป่าน  ฝ้าย  นุ่น  หรือในสังเคราะห์   
   (๓)  การป่ันฝ้าย  นุ่น  ใยสังเคราะห์ด้วยเคร่ืองจักร   
   (๔)  การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออื่น ๆ  ด้วยเคร่ืองจักร   
   (๕)  การเย็บ  ปักผ้า  หรือสิ่งทออื่น ๆ  ด้วยเคร่ืองจักร   
   (๖)  การพิมพ์ผ้าและสิ่งทออื่น ๆ   
   (๗)  การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผ้าด้วยเคร่ืองจักร   
   (๘)  การย้อมฟอก  กัดสีผ้า  หรือสิ่งทออื่น ๆ   
  ๑๑. กิจการที่เก่ียวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง   
   (๑)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา   
   (๒)  การระเบิดโม่บด  หรือย่อยหินด้วยเคร่ืองจักร   
   (๓)  การผลิตสิ่งของ  เคร่ืองใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  ด้วยซีเมนต์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง   
   (๔)  การสะสม  ผสมซีเมนต์  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุก่อสร้าง  รวมทั้งการขุด  ตัก  ดูด  

โม่  บด  หรือย่อยด้วยเคร่ืองจักร  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๒)   

้หนา   ๑๓๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๘๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



   (๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจกหรือวัตถุที่คล้ายคลึง   
   (๖)  การเลื่อย  ตัด  หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ  เคร่ืองใช้  หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ   
   (๗)  การผลิตชอล์ก  ปูนปลาสเตอร์  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน   
   (๘)  การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม   
   (๙)  การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว   
   (๑๐)  การผลิตกระดาษทราย  หรือผ้าทราย   
   (๑๑)  การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว   
   (๑๒)  การล้าง  การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพื้นผิวกระจก  แก้ว  หิน  หรือวัตถุอื่นใด  

ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  ๖  (๕)   
  ๑๒. กิจการที่เก่ียวกับปิโตรเลียม  ปิโตรเคมี  ถ่านหิน  ถ่านโค้ก  และสารเคมีต่าง ๆ   
   (๑)  การผลติสะสมบรรจุ  หรือขนส่งกรด  ด่างสารออกซิไดซ์  หรือสารตัวทําละลาย   
   (๒)  การผลิตสะสมบรรจุ  หรือขนส่งก๊าซ   
   (๓)  การผลิตสะสมกลั่น  หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม   
   (๔)  การผลิตสะสมหรือขนส่งถ่านหิน  หรือถ่านโค้ก   
   (๕)  การพ่นสียกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  ๗  (๑)   
   (๖)  การผลิตสิ่งของเคร่ืองใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด์   

เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง   
   (๗)  การโม่สะสม  หรือบดชัน   
   (๘)  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี   
   (๙)  การผลิตล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์   
   (๑๐)  การเคลือบ  ชุบวัตถุด้วยพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง   
   (๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลงึกัน   
   (๑๒)  การผลิตหรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง   
   (๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแห้ง   
   (๑๔)  การผลิตสะสมบรรจุ  ขนส่งดอกไม้เพลิง  หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบ

ในการผลิตดอกไม้เพลิง   

้หนา   ๑๓๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๘๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



   (๑๕)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา   
   (๑๖)  การผลิตสะสมบรรจุ  ขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค   
   (๑๗)  การผลิตสะสม  หรือบรรจุกาว   
  ๑๓. กิจการอื่น ๆ   
   (๑)  การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเคร่ืองจักร   
   (๒) การผลิตซ่อมเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์  เคร่ืองไฟฟ้า  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า 
   (๓)  การผลิตเทียนหรือเทียนไขหรือวัตถุที่คล้ายคลึง   
   (๔)  การพิมพ์แบบพิมพ์เขียวหรือถ่ายเอกสาร   
   (๕)  การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุดใช้แล้วหรือเหลือใช้   
   (๖)  การประกอบกิจการโกดังสินค้า   
   (๗)  การล้างขวดภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพื่อนําไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพ

เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่   
   (๘)  การพิมพ์  เขียน  พ่นสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ   
   (๙)  การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา   
   (๑๐)  การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เคร่ืองจักร   
   (๑๑)  การให้บริการควบคุมป้องกันและกําจัดแมลง  หรือสัตว์พาหะนําโรค   
   (๑๒)  การผลิตสิ่งของ  เคร่ืองใช้  หรือผลิตภัณฑ์จากยาง   
   (๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล   
ข้อ ๗ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตามประเภทที่มีข้อบัญญัติกําหนดให้เป็นกิจการที่ต้อง

มีการควบคุมตามข้อ  ๖  ในลักษณะที่เป็นการค้า  จะต้องย่ืนคําขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  (อภ. ๑)  พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชน/บัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ   
  (๒)  สําเนาทะเบียนบ้าน   
  (๓)  สําเนาใบอนุญาตอื่นตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง   
  (๔)  อื่น ๆ   

้หนา   ๑๓๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๘๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



ข้อ ๘ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ซึ่งต้องควบคุมตามข้อบัญญัตินี้  
ต้องปฏิบัติรวมทั้งจัดสถานที่สําหรับประกอบกิจการค้านั้น ๆ  ให้เป็นไปตามเง่ือนไขอันเก่ียวด้วยสุขลักษณะ  
ดังต่อไปนี้   

  (๑)  สถานที่นั้นต้องตั้งอยู่ในทําเลที่จะมีรางระบายน้ํารับน้ําโสโครกได้อย่างเหมาะสม
ตามคําแนะนําของสาธารณสุข   

  (๒) ต้องจัดทํารางระบายน้ําหรือบ่อรับน้ําโสโครกด้วยวัตถุถาวรเรียบไม่ซึมไม่ร่ัว
ระบายน้ําได้สะดวก 

  (๓)  การระบายน้ําต้องไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้น้ําในทางนํ้าสาธารณะหรือที่อยู่อาศัย
ใกล้เคียง   

  (๔)  จัดให้มีระบบบําบัดน้ําเสียตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข   
  (๕)  เม่ือเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าสถานที่ใดสมควรจะต้องทําพื้นด้วยวัตถุถาวร

เพื่อป้องกันมิให้น้ําซึมร่ัวไหลหรือขังอยู่ได้หรือเห็นว่าควรมีบ่อพักน้ําโสโครกหรือทําการกําจัดน้ําโสโครกไขมัน
ให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลหรือต้องมีเคร่ืองระบายน้ํา  เคร่ืองป้องกันกลิ่นไอเสีย  ความสะเทือน  ฝุ่นละออง
เขม่าเถ้าหรือสิ่งอื่นใดอันอาจเป็นเหตุรําคาญแก่ผู้ที่อยู่ข้างเคียงข้อกําหนดดังกล่าวผู้ขอรับใบอนุญาต 
ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

   (๖)  ต้องให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอและต้องจัดสถานที่มิให้เป็นที่อยู่อาศัย
ของสัตว์นําโรค   

  (๗)  ต้องจัดให้มีน้ําสะอาดเพียงพอแก่กิจการนั้น ๆ   
  (๘)  ต้องมีที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันได้ลักษณะจํานวนเพียงพอ 
  (๙)  ต้องจัดให้มีส้วมอันได้สุขลักษณะจํานวนเพียงพอกับจํานวนคนที่ทําการอยู่ในสถานที่นั้น

และต้องตั้งอยู่ในทําเลที่เหมาะสม  รวมทั้งการกําจัดสิ่งปฏิกูลด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลตามคําแนะนํา
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข   

  (๑๐)  สถานที่เลี้ยงสัตว์ที่ขังและปล่อยสัตว์กว้างขวางเพียงพอและต้องจัดให้ได้สุขลักษณะ   
  (๑๑) สถานที่เก่ียวกับการตากหรือผึ่งสินค้า  ต้องมีที่สําหรับตากหรือผึ่งสินค้าตามที่ 

เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ   
  (๑๒)  ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

และคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบข้อบัญญัตินี้  และประกาศขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนศรีชุม   

้หนา   ๑๓๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๘๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



ข้อ  ๙  เม่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ขอรับใบอนุญาตได้ปฏิบัติการครบถ้วน
ตามความในข้อ  ๘  และการอนุญาตนั้นไม่เป็นเหตุกระทบกระเทือนต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 
ก็ให้ออกใบอนุญาตให้ตามแบบ  อภ. ๒   

ข้อ ๑๐ เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ  ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้อง  หรือไม่สมบูรณ์ 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้อง
หรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมดและแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน 
และในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืน  คําขอแก่ผู้ขออนุญาต  ก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้อง
หรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคําขอ   

เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะดําเนินการออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วย
เหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการค้า  ตามข้อ  ๖  ทราบภายในสามสิบวันนับแต่ที่ได้รับคําขอ
ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กําหนดในข้อบัญญัตินี้   

ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต  หรือไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสองให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งคร้ังละไม่เกินสิบห้าวันโดยจะมี
หนังสือแจ้งการขยายเวลา  และเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสอง
หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้นแล้วแต่กรณี   

ผู้ขอรับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตพร้อมชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้ายข้อบัญญัตินี้   
ภายในสิบห้าวันทําการนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับใบอนุญาต 
และชําระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดถือว่าสละสิทธิ์   

ข้อ ๑๑ ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการตามประเภทที่ระบุไว้ในข้อ  ๖  จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
วิธีการเง่ือนไขอันเก่ียวด้วยสุขลักษณะ  ดังต่อไปนี้   

  (๑)  ต้องประกอบกิจการนั้น ๆ  ภายในเขตสถานที่ที่ได้รับอนุญาตวันเวลาที่ได้รับอนุญาต   
  (๒)  ต้องรักษาเคร่ืองมืออุปกรณ์เคร่ืองใช้ในการประกอบกิจการทุกชนิดให้อยู่ในสภาพ

ที่สะอาดและปลอดภัยพร้อมใช้งานอยู่เสมอ   

้หนา   ๑๓๕

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๘๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



  (๓) ต้องรักษาสภาพแวดล้อมสถานที่ประกอบกิจการให้สะอาดและปลอดภัย 
ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวันยุงสัตว์พาหะนําโรคติดต่อและมีการป้องกันและกําจัดแมลงและสัตว์
พาหะนําโรคอื่น ๆ   

  (๔)  ต้องจัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบความปลอดภัยเวลาที่เกิดอัคคีภัยขึ้น
มีบันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินที่ถูกต้องตามกฎหมาย   

  (๕)  ต้องจัดให้มีระบบป้องกันมลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิต   
  (๖)  ต้องจัดให้มีระบบการป้องกันการปนเปื้อนสารพิษในผลิตภัณฑ์ที่เป็น  “อาหาร”  
  (๗)  กรณีที่ผู้ประกอบกิจการมีความประสงค์จะทําการเปลี่ยนแปลงแก้ไข  หรือเพิ่มเติม

สถานที่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน   
  (๘)  ต้องยอมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น  หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

เข้าตรวจสอบสถานที่เคร่ืองใช้  ตลอดจนวิธีการประกอบการค้าตามกฎหมายตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก
เม่ือได้รับแจ้งให้ทราบแล้ว   

  (๙)  ปฏิบัติการอื่นใดอันเก่ียวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
หรือตามคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบและประกาศขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนศรีชุม   

ข้อ  ๑๒  ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนศรีชุมเท่านั้น   

ผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการการขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องทําคําขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  
เม่ือได้ย่ืนคําขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
จะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตการขอต่ออายุใบอนุญาต  และการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๘  และข้อ  ๑๑  ด้วย   

ข้อ ๑๓ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้ 
ท้ายข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต  สําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตคร้ังแรก  หรือก่อนใบอนุญาต
สิ้นอายุสําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม 
ภายในเวลาที่ กําหนดให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละย่ีสิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ ค้างชําระ 
เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป   

้หนา   ๑๓๖

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๘๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



กรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหน่ึงค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองคร้ังให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจํานวน   

ข้อ  ๑๔  ในการออกใบอนุญาตตามข้อ  ๗  เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกําหนดเง่ือนไขโดยเฉพาะ
ระบุไว้ในใบอนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติม 
จากที่กําหนดไว้โดยทั่วไปในข้อบัญญัตินี้ก็ได้ใบอนุญาตตามข้อ  ๗  ให้ใช้ได้สําหรับกิจการประเภทเดียว
และสําหรับสถานที่แห่งเดียว   

ข้อ  ๑๕  บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลดอนศรีชุม   

ข้อ  ๑๖  กรณีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นคําขอรับ
ใบแทนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ  อภ. ๔  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย
ถูกทําลายหรือชํารุดการขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการและเง่ือนไข  ดังนี้   

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหายให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 
การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย   

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลายหรือชํารุดในสาระที่สําคัญให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย   

  (๓)  การออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ  อภ. ๒  โดยประทับตราสีแดงว่า  “ใบแทน”  
กํากับไว้ด้วยและให้มีวันเดือนปีที่ออกใบแทนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน   

  (๔)  ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น   
  (๕) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิมระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย   

หรือชํารุดในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิมแล้วแต่กรณี  และลงเล่มที่  เลขที่ปีของใบแทนใบอนุญาต   
ข้อ ๑๗ เม่ือผู้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไปให้ย่ืนคําร้องบอกเลิกกิจการ

ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ  อภ. ๔   

้หนา   ๑๓๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๘๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



ข้อ  ๑๘  หากผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาตให้ย่ืนคําขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตามแบบ  อภ. ๔   

ข้อ ๑๙ ให้ใช้แบบพิมพ์ต่าง ๆ  ตามที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  ดังต่อไปนี้   

  (๑)  คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ใช้แบบ  อภ. ๑   

  (๒)  ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ใช้แบบ  อภ. ๒   

  (๓)  คําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ใช้แบบ  อภ. ๓   

  (๔)  คําขออนุญาตต่าง ๆ  ให้ใช้แบบ  อภ. ๔   

ข้อ ๒๐ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้ารายใดไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวง 

ที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ใน

ใบอนุญาตในเร่ืองที่ กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้   

เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้แก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้อง  และถ้าผู้ได้รับคําสั่งไม่แก้ไขหรือปรับปรุง

ภายในเวลาที่กําหนดให้เจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตภายในเวลาที่เห็นสมควร 

ไม่เกินสิบห้าวัน   

ข้อ ๒๑ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต   

  (๑)  ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองคร้ังขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก   

  (๒)  ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕   

  (๓)  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

หรือข้อบัญญัตินี้หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่

ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรง

ต่อสุขภาพของประชาชนหรือผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน   

้หนา   ๑๓๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๘๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



ข้อ  ๒๒  คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าวให้ส่งคําสั่ง 
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักงาน 
ของผู้รับใบอนุญาตและให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่วันที่คําสั่งไปถึงหรือวันปิดคําสั่ง
แล้วแต่กรณี   

ข้อ  ๒๓  ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต   

ข้อ  ๒๔  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อให้
ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขต
อํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนศรีชุม  ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทุกเร่ืองก็ได้   

ข้อ  ๒๕  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  ต้องระวางโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ  ๒๖  บรรดาใบอนุญาตประกอบการค้าซึ่งเป็นที่รังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
ที่ได้ออกก่อนวันประกาศใช้ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ได้ต่อไปจนสิ้นอายุใบอนุญาตน้ัน   

ข้อ  ๒๗  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดอนศรีชุมเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่ง  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตนิี้   

ประกาศ  คําสั่ง  ระเบียบ  ข้อบังคับ  นั้นเม่ือได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย  ณ  สํานักงานองค์การ
บริหารส่วนตําบลดอนศรีชุมให้ใช้บังคับได้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

สม  อุปนันท์ 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดอนศรีชุม   

้หนา   ๑๓๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๘๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



อัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดอนศรีชุม 

เรื่อง กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2562 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
คาธรรมเนียมตอป 

บาท สตางค 
 1.  กิจการท่ีเกี่ยวกับการเล้ียงสัตว   

1 การเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาลสัตวทุกชนิด    
 การเล้ียงสัตวบก   
 ก. การเลี้ยงมา โค กระบือ    
    (1) การเลี้ยงมา โค กระบือ เกินกวา 5 ตัว แตไมเกิน 20 ตัว 100 - 
    (2) การเลี้ยงมา โค กระบือ เกินกวา20 ตัว แตไมเกิน 40 ตัว  200 - 
    (3) การเลี้ยงมา โค กระบือ เกินกวา 40 ตัวข้ึนไป 300 - 
 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 ตัวข้ึนไป 1,000 - 
 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 ตั้งแต 60 ตัว แตไมเกิน 100 ตัว  100 - 
    (2) การเลี้ยงหาน เปด ไก เกินกวา 100 ตัว แตไมเกิน 500 ตัว  200 - 
    (3) การเลี้ยงหาน เปด ไก เกินกวา 500 ตัว แตไมเกิน 1,000 ตัว  300 - 
    (4) การเลี้ยงหาน เปด ไก เกินกวา 1,000 ตัว แตไมเกิน 5,000 ตัว  500 - 

    (5) การเลี้ยงหาน เปด ไก เกินกวา 5,000 ตัวข้ึนไป  1,000 - 
 การเล้ียงสัตวน้ํา    
 ก. การเลี้ยงปลา กุง    
    (1) การเลี้ยงปลา กุงขนาดพ้ืนท่ีบอเกินกวา 100 ตารางเมตร  

       แตไมเกิน 500 ตารางเมตร 
 

100 
 
- 

  (2) การเลี้ยงปลา กุงขนาดพ้ืนท่ีบอเกินกวา 500 ตารางเมตร 
      แตไมเกิน 5,000 ตารางเมตร   

 
200 

 
- 

    (3) การเลี้ยงปลา กุงขนาดพ้ืนท่ีบอเกินกวา 5,000 ตารางเมตรข้ึนไป 500 - 
 การเล้ียงสัตวเล้ือยคลาน หรือแมลง 200 - 
 การประกอบกิจการเล้ียงสัตว รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอ่ืนใด อันมีลักษณะ

ทํานองเดียวกัน เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น    
จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

1,000 - 
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 การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอานม    

    (1) การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอานม เกินกวา 6 ตัว แตไมเกิน 20 ตัว  200 - 

    (2) การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอานม เกินกวา 20 ตัว แตไมเกิน 40 ตัว  400 - 

    (3) การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอานม เกินกวา 40 ตัวข้ึนไป  600 - 

    

 2. กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ   

1 การฆา หรือชําแหละสัตว ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร เรขาย  
หรือขายในตลาด 

100 - 
 

2 การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว ขนสัตว  500 - 

3 การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นสวนสัตวท่ียังมิไดแปรรูป  500 - 

4 การเค่ียวหนัง เอ็น หรือไขสัตว  500 - 

5 การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก  
เขา หนัง ขนสัตวหรือสวนอ่ืน ๆ ของสัตวดวยการตม นึ่ง ตาก เผา 
หรือกรรมวิธีใด ๆ ซ่ึงมิใชเปนอาหาร 

 
 

500 

 
 
- 

6 การผลิต โม ปน บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทําอ่ืนใดตอสัตวหรือพืช 
หรือ สวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบ
ของอาหารสัตว 

 
 
 

 
 
 

 (1) ใชเครื่องจักรไมเกิน 1 แรงมา  100 - 

 (2) ใชเครื่องจักรเกินกวา 1 แรงมา แตไมเกิน 5 แรงมา  200 - 

 (3) ใชเครื่องจักรเกิน 5 แรงมาข้ึนไป  500 - 

7 การผลิต แปรรูป สะสม หรือลางครั่ง  500 - 

 3. กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม   

 ยกเวน ในสถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด และการผลิต 
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

  

1 การผลิต สะสม หรือ แบงบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ เตาเจี้ยว ซีอ๊ิว 
น้ําจิ้มหรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ 

200 - 

2 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว ไดแก ปลารา  
ปลาเจา กุงเจา ปลาสม ปลาจอม แหนม หมํ่า ไสกรอก กะป น้ําปลา หอยดอง 
น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน 

200 - 

3 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง แชอ่ิมจากผัก ผลไม หรือพืช
อยางอ่ืน 

200 - 

4 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก บด นึ่ง 
ตม ตุน เค่ียว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปง ยาง เผา หรือวิธีอ่ืนใด 

200 - 

5 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุลูกชิ้น  500 - 
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6 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เสนหม่ี ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู  

วุนเสน เก้ียมอ๋ี เนื้อสัตวเทียม หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน 

  

 ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร  500  - 

 ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร  1,000  - 

7 การผลิตบะหม่ี มักกะโรนี สปาเกตตี พาสตา หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  

ท่ีคลายคลึงกัน   

  

 ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร  500 - 

 ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร  1,000 - 

8 การผลิต ขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ ขนมอบอ่ืน ๆ    

 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 หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ   

500  

 

- 

14 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร ไวน    

 น้ําสมสายชู ขาวหมาก น้ําตาลเมา  1,000 - 

15 การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ  1,000  - 

16 การผลิต สะสม แบงบรรจุ หรือขนสงน้ําแข็ง  1,000  - 

17 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจากพืช ผลไม 

ผัก เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ บรรจุกระปอง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด 

  

18 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด    

 ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร  500  - 

 ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร  1,000  - 

19 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแตอาหาร  1,000  - 
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20 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําตาล น้ําเชื่อม    

 ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร  500  - 

 ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร  1,000  - 

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    

 ทําความสะอาดตาง ๆ  1,000  - 

 5. กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร   

1 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช  500  - 

2 การลาง อบ รม หรือสะสมยางดิบ  500  - 

3 การผลิต หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู แปงจากพืช หรือแปงอ่ืน ๆ 
ในทํานองเดียวกัน 

 
1,000 

 
- 

4 การสีขาว นวดขาวดวยเครื่องจักร หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ ก็ตาม    

 (1) ใชเครื่องจักร ไมเกิน 40 แรงมา  500  - 

 (2) ใชเครื่องจักรเกิน 40 แรงมาข้ึนไป  1,000  - 

5 การผลิตยาสูบ  2,000  - 

6 การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช    

 (1) ใชเครื่องจักร ไมเกิน 40 แรงมา  500  - 

 (2) ใชเครื่องจักรเกิน 40 แรงมาข้ึนไป  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 - 
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 6.  กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร   

1 การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ    

 (1) โดยไมใชเครื่องจักร  300  - 

 (2) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน 2 แรงมา  500  - 

 (3) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา 2 แรงมา แตไมเกิน 5 แรงมา  1,000  - 

 (4) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา 5 แรงมาข้ึนไป  2,000  - 

2 การถลุงแร การหลอม หรือหลอโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการท่ีไดรับ    

 ใบอนุญาตใน (1)    

 (1) การหลอม การหลอ แรหรือโลหะทุกชนิด  1,000  - 

 (2) การถลุง  2,000  - 

3 การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร    

 หรือกาซหรือไฟฟา ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน (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  (1)  1,000  - 

5 การขัด ลางโลหะดวยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเวนกิจการท่ีไดรับ    

 ใบอนุญาตใน  (1)  1,000  - 

6 การทําเหมืองแร สะสม แยก คัดเลือก หรือลางแร    

 (1) การทําเหมืองแร  5,000 - 

 (2) การสะสม แยก คัดเลือก หรือลางแร  2,000  - 

 7.  กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล   

1 การตอ ประกอบ เคาะ ปะผุ พนสี หรือพนสารกันสนิมยานยนต  500 - 

2 การผลิตยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล  2,000  - 

3 การซอม การปรับแตงเครื่องยนต เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟา    

 ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต    

 เครื่องจักร หรือเครื่องกล    

 (1) การซอมรถยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล  500  - 

 (2) การซอมรถจักรยานยนต  200 - 

4 การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซ่ึงมีไว    

 บริการหรือจําหนาย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุง    

 ยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย    
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 (1) รถยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล  3,000  - 
 (2) รถจักรยานยนต  1,000  - 

5 การลาง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต  500  - 
6 การผลิต สะสม จําหนาย ซอม หรืออัดแบตเตอรี่  500  - 
7 การจําหนาย ซอม ปะ เชื่อมยางยานยนต หรือตั้งศูนยถวงลอ  500  - 
8 การผลิต ซอม ประกอบ หรืออัดผาเบรก ผาคลัตช 500  - 
9 การสะสม การซอมเครื่องกล เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบ    
 ของยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกลเกา  500  - 
 8. กิจการท่ีเกี่ยวกับไมหรือกระดาษ   

1 การผลิตไมขีดไฟ  1,000  - 
2 การเลื่อย ซอย ขัด ใส เจาะ ขุดรอง ทําค้ิว หรือตัดไมดวยเครื่องจักร    
 (1) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน 2 แรงมา  500  - 
 (2) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา 2 แรงมา แตไมเกิน 5 แรงมา 1,000  - 
 (3) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน 5 แรงมาข้ึนไป  2,000  - 

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

7 การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ    
 (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 กระสอบข้ึนไป  500  - 
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 9. กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ   
1 การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการ    
 ในสถานพยาบาล ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  1,000  - 

2 การประกอบกิจการอาบ อบ นวด  1,000  - 
3 การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการ    
 ท่ีไดรับอนุญาต (1) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  1,000 - 

4 การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแตวาเปน    
 การใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาตใน (1) หรือในสถานพยาบาล    
 ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  1,000  - 

5 การประกอบกิจการโรงแรม สถานท่ีพักท่ีมิใชโรงแรมท่ีจัดไวเพ่ือใหบริการ    
 พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีคาตอบแทน    
 หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน    
 (1) ไมเกิน 10 หอง  500 - 

 (2) เกิน 10 หองข้ึนไป  1,000 - 
6 การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หรือหองแบงเชา    
 หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน    
 (1) ไมเกิน 10 หอง  500 - 
 (2) เกิน 10 หองข้ึนไป  1,000 - 

7 การประกอบกิจการโรงมหรสพ  1,000  - 
8 การจัดใหมีมหรสพ การแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก    
 คาราโอเกะหรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน  1,000  - 

9 การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน    
 เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาตใน (1)  1,000  - 

10 การประกอบกิจการเลนสเกต หรือโรลเลอรเบลด หรือการเลนอ่ืน ๆ    
 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  500  - 
16 การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟ    

 (1) ประกอบกิจการสนามกอลฟ  5,000  - 
 (2) การประกอบกิจการสนามฝกซอมกอลฟ  3,000  - 
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17 การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข
วิทยาศาสตร หรือสิ่งแวดลอม 

1,000 - 

18 การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย  500  - 
19 การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ  500  - 
20 การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบานของผูรับบริการ  500  - 
21 การประกอบกิจการใหบริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยง    

 หรือรับฝากสัตวชั่วคราว  500  - 
 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 ก่ีข้ึนไป  300  - 

2 การสะสมปอ ปาน ฝาย นุน หรือใยสังเคราะห  500  - 
3 การปนฝาย นุน ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร  1,000  - 
4 การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวยเครื่องจักร  2,000  - 
5 การเย็บ ปกผา หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวยเครื่องจักร    
 (1) ตั้งแต 5 เครื่อง ไมเกิน 10 เครื่อง  300  - 
 (2) เกินกวา 10 เครื่องข้ึนไป  500  - 

6 การพิมพผา และสิ่งทออ่ืน ๆ  1,000  - 
7 การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร  1,000  - 
8 การยอม ฟอก กัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืน ๆ  1,000  - 
 11. กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุท่ีคลายคลึง   

1 การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา    
 (1) โดยไมใชเครื่องจักร  300  - 
 (2) โดยใชเครื่องจักร  1,000  - 

2 การระเบิด โม บด หรือยอยหินดวยเครื่องจักร  3,000  - 
3 การผลิตสิ่งของ เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ดวยซีเมนต  

หรือวัตถุท่ีคลายคลึง  
  

 (1) โดยไมใชเครื่องจักร  500  - 
 (2) โดยใชเครื่องจักร  1,000  - 

4 การสะสม ผสมซีเมนต หิน ดิน ทราย วัสดุกอสราง รวมท้ังการขุด ตัก    
 ดูด โม บด หรือยอยดวยเครื่องจักร ยกเวนกิจการท่ีไดรับ    
 ใบอนุญาตใน (1)    
 (1) ไมเกิน 5,000 กิโลกรัม (5 ตัน)  500  - 
 (2) เกินกวา 5,000 กิโลกรัมข้ึนไป  1,000  - 
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5 การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุท่ีคลายคลึง    
 (1) โดยไมใชเครื่องจักร  500  - 
 (2) โดยใชเครื่องจักร  1,000  - 

6 การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐหินเปนสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑตาง ๆ  1,000  - 
7 การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน  1,000  - 
8 การผลิต ผลิตภัณฑตาง ๆ 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 ยกเวนกิจการท่ีไดรับอนุญาตในขอ 6 (5)  1,000  - 
 12. กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม ปโตรเคมี ถานหิน ถานโคก และสารเคมี

ตาง ๆ 
  

1 การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกรด ดาง สารออกซิไดซ    
 หรือสารตัวทําละลาย    
 (1) การทําน้ํากรด ดาง สารออกซิไดซ หรือสารตัวทําละลาย  2,000  - 
 (2) การบรรจุ การสะสม การขนสงกรด ดาง สารออกซิไดซ   
     หรือสารตัวทําละลาย  1,000 - 

2 การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกาซ   - 
 (1) การผลิตกาซ  2,000  - 
 (2) การบรรจุ การสะสมกาซ พ้ืนท่ีไมเกิน 100 ตารางเมตร  1,000  - 
 (3) การบรรจุ การสะสมกาซ พ้ืนท่ีเกินกวา 100 ตารางเมตรข้ึนไป  2,000  - 
 (4) ปมกาซ  4,000  - 
 (5) การขนสงกาซ  1,000  - 

3 การผลิต สะสม กลั่น หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม    
 (1) การผลิต กลั่น น้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ  5,000  - 
 (2) การสะสมน้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ    
 ก. จํานวนสะสมไมเกิน 1,000 ลิตร  300  - 
 ข. จํานวนสะสมเกินกวา 1,000 ลิตร ไมเกิน 5,000 ลิตร  500  - 
 ค. จํานวนสะสมเกินกวา 5,000 ลิตรข้ึนไป  1,000  - 
 ง. การขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ  1,000  - 

4 การผลิต สะสม หรือขนสงถานหิน หรือถานโคก    
 (1) การผลิตถานหิน ถานโคก  5,000  - 
 (2) การสะสมถานหิน ถานโคก  1,000  - 
 (3) การขนสงถานหิน ถานโคก  500  - 
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5 การพนสี ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตในขอ 7 (1)    1,000 - 
6 การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม พลาสติก    
 เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง    
 (1) ใชเครื่องจักรไมเกิน 2 แรงมา  500  - 
 (2) ใชเครื่องจักรเกินกวา 2 แรงมาข้ึนไป  2,000  - 

7 การโม สะสม หรือบดชัน    
 (1) โดยไมใชเครื่องจักร  300  - 
 (2) โดยใชเครื่องจักร  500  - 

8 การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี  2,000  - 
9 การผลิต ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร    
 (1) ลางฟลมรูปถาย  500  - 
 (2) ลางฟลมภาพยนตร 2,000  - 
 (3) การผลิตฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 5,000  - 

10 การเคลือบ ชุบวัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท  2,000  - 
 หรือวัตถุท่ีคลายคลึง    

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 แรงมาข้ึนไป  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  - 
 13. กิจการอ่ืน ๆ   

1 การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร    
 (1) สถานท่ีมีเครื่องจักรรวมกันแลวไมเกิน 2 แรงมา  300  - 
 (2) สถานท่ีมีเครื่องจักรรวมกันแลวเกินกวา 2 แรงมา  500  - 
 แตไมเกิน 5 แรงมา    
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ลําดับท่ี ประเภทการคา 
คาธรรมเนียมตอป 

บาท สตางค 

 (3) สถานท่ีมีเครื่องจักรรวมกันแลวเกินกวา 5 แรงมาข้ึนไป  1,000  - 

2 การผลิต ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องใชไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส    

 หรือเครื่องอุปกรณไฟฟา    

 (1) การผลิต  5,000  - 

 (2) การซอม  500  - 

3 การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุท่ีคลายคลึง    

 (1) โดยไมใชเครื่องจักร  300  - 

 (2) โดยใชเครื่องจักร  500   

4 การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือถายเอกสาร    

 (1) การพิมพแบบ พิมพเขียว  500  - 

 (2) การถายเอกสาร  300  - 

5 การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช  200  - 

6 การประกอบกิจการโกดังสินคา  1,000  - 

7 การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลวเพ่ือนําไปใชใหม    

 หรือแปรสภาพเปนผลิตภัณฑใหม  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  - 

    

 



เลขท่ี................../..........................                   แบบ อภ. ๑ 

 

         

         เขียนท่ี ….......................................................... 

      วันท่ี …......…. เดือน……......................……..พ.ศ….........… 

 ขาพเจา …....................................................……..อายุ…......…..ป  สัญชาติ ………………ไทย….……………. 
อยูบานเลขท่ี …..........……. หมูท่ี …..….. ตรอก/ซอย …………………….………. ถนน …………….….……….…………… 
แขวง/ตําบล ….......………. เขต/อําเภอ ………..............………… เทศบาล/อบต. …………………..……….………………. 
จังหวัด ….…........................….....หมายเลขโทรศัพท ……………….................... 
โดยใชชื่อกิจการวา................................................................................................................................................ 
ตั้งอยู ณ เลขท่ี...................หมูท่ี...........ตําบล............................อําเภอ..............................จังหวัด....................... 
มีพ้ืนท่ีประกอบการ.................................................ตารางเมตร   เบอรโทรศัพท................................................. 

 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 
  (    )  สถานท่ีจําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร ประเภท ……………………………………………… 
         โดยมีพ้ืนท่ีประกอบการ …………………  ตารางเมตร 
  (   )  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภท ……….................................................…………. 
         มีคนงาน ……………...…. คน ใชเครื่องจักรขนาด …………..……………. แรงมา 
  (    )  กิจการตลาด ท่ีมีการจําหนาย ………………….. ( เปนประจํา/เปนครั้งคราว/ตามวันนัด ) 
  (   )  กิจการจําหนายสินคาในท่ี/ทางสาธารณสุข  จําหนายสินคาประเภท ………………………… 
         ณ บริเวณ …………………………..………………. โดยวิธีการ …………………..…….……………….. 
  (   )  กิจการรับทําการเก็บ  ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ  ประเภท 
   �  เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหลงกําจัดท่ี …………………..…………………….…………………. 
                               �   เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบกําจัดอยูท่ี  .…………………..………………… 

�   เก็บขนมูลฝอย  โดยมีแหลงกําจัดท่ี   ….………………………………….…………………. 
�   เก็บขนและกําจัดมูลฝอย โดยมีแหลงกําจัดท่ี …………………………….…..………….. 
ตอ นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนศรีชุม พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบ

หลักฐานและเอกสารมาดวย ดังนี้ 
  ๑) สําเนาบัตรประจําตัว …………..………………………….. (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ) 
  ๒) สําเนาทะเบียนบาน 
  ๓) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  คือ 
   ๓.๑  .…………………………………………………………………………………… 
   ๓.๒  ……………………………………………………………………………………. 
  ๔) ..………………………………………………………………………………………………….. 
  ๕) …..……………………………………………………………………………………………….. 

คําขอรับใบอนุญาต 

 

 

 

 



 
 

 

 - ๒ - 
          

                                แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 
 
 

 
  ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 
 

                      (ลงชื่อ) ……......................................................... ผูขอรับใบอนุญาต 
                                                  ( ………..…….…….................................….) 
 
ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

  (   )   เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเง่ือนไขดังนี้ ………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 
  (   )   เห็นควรไมอนุญาต เพราะ ………………………………………………………………….………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 
 
          (ลงชื่อ) ………………………..………………………. เจาพนักงานสาธารณสุข 
                       ( ..................................................... ) 
       ตําแหนง  ........................................................ 
                                                  วันท่ี............/………....……….…….…/……..... 

 
คําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน 

             (    )   อนุญาตใหประกอบกิจการได 
             (    )   ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 
                                                (ลงชื่อ) ……………..……….………………………..…. เจาพนักงานทองถ่ิน 
          (............................................................) 
          ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนศรีชุม    
                                                      วันท่ี……......./………..........….…/……………..... 
 



 
 

 

 

แบบ อภ. 2 

 

 

      ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

  เลมท่ี………………เลขท่ี……………../……………    

 

อนุญาตให  (  ) บุคคลธรรมดา  (   ) นิติบุคคลชื่อ……….…………………………………...…อายุ……….……..ป    

สัญชาติ…..…………………เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี………………..…………………………………………………………….. 

อยูบานเลขท่ี/สํานักงานเลขท่ี…..…..………ตรอก/ซอย……………………....…….….ถนน……….………..หมูท่ี………...….

ตําบล/แขวง…….…………….….………………อําเภอ……...……………….……...จังหวัด…….…..................…….………..…...

โทรศัพท……………..……..…………..…โทรสาร……………...……………… 

ขอ  1  ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ

ประเภท………………………………….………..…………..……… ลําดับท่ี…………….คาธรรมเนียม………………………….

บาท  ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี………………เลขท่ี……………........วันท่ี……...…เดือน………….……..………พ.ศ……….… 

โดยใชชื่อสถานประกอบการวา……………………………………………………พ้ืนท่ีประกอบการ………………ตารางเมตร

กําลังเครื่องจักร…………………แรงมา   จํานวนคนงาน……………………..คนตั้งอยู  ณ เลขท่ี…………………..…. 

หมูท่ี………….……….ตรอก/ซอย……….……………….ถนน……………………………ตําบล……………………….............

อําเภอ………………………………จังหวัด…………………………………………โทรศัพท………………………………….........

โทรสาร………………………………….. 

ขอ  2  ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขโดยเฉพาะ  ดังตอไปนี้ 

(1)………………………………………………………………………………………………...……………   

    ……………………………………………………………………………………………………………… 

(2) ………………………………………………………………………………………………………..……   

    ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

ออกให  ณ  วันท่ี…………..เดือน…………………………..…………….พ.ศ…………………………. 

 

 

   (ลายมือชื่อ)……………..………………………………… 

                                                                   (………..……………………………….………..) 

             เจาพนักงานทองถ่ิน 



 
 

 

เลขท่ี............/……….......           แบบ อภ. ๓ 

 

 

 

เขียนท่ี............................................................... 

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

ขาพเจา..........................................................................อายุ............ป สัญชาติ........................ 
อยูบานเลขท่ี.......................หมูท่ี..........ตรอก/ซอย......................................ถนน................................................. 
แขวง/ตําบล.....................................เขต/อําเภอ............................................. จังหวัด......................................... 
เทศบาล/อบต. ........................................................ หมายเลขโทรศัพท.............................................................. 

ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ ประเภท …………………….........…………………… 
...............................................................................ตามใบอนุญาตเลมท่ี...............เลขท่ี................./.................... 

พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย ดังนี้คือ 
๑) สําเนาบัตรประจําตัว......................................................(ประชาชน/ขาราชการ/พนักงาน  

              รัฐวสิาหกิจ) 
๒) สําเนาทะเบียนบาน 
๓) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ คือ 
      ๓.๑ ................................................................................................................................ 

         ๓.๒.................................................................................................................................. 
๔) ............................................................................................................................................ 
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอตออายุใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 

  (ลงชื่อ)…………………….………………………… ผูขอตออายุใบอนุญาต 
        (……………………..…………………………….) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

        (    ) เห็นสมควรตออายุใบอนุญาต 

        (    ) เห็นสมควรไมอนุญาต เพราะ  

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

 

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

       (………………..…………………….……………) 

ตําแหนง..................................................... 

ั ี่  

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

     (   ) อนุญาตใหประกอบกิจการได 

     (   ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

 

 

 

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

    .    ( ………………………………….…………… ) 

ตําแหนง.............................................................. 

ั ี่  
 

แบบคําขอตออายุใบอนุญาต 

 

 

 



 
 

 

แบบ อภ. 4 

คําขออนุญาตเปล่ียนแปลง ขยาย  หรือลด 

การประกอบกิจการ  สถานท่ี  หรือเครื่องจักร 

ของกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

 

เขียนท่ี……………………………………… 
                                                                   วันท่ี……….เดือน………………………..……….พ.ศ………… 
 ขาพเจา (   ) บุคคลธรรมดา  (   ) นิติบุคคล ชื่อ……….………………………………...…….……………………….. 
อายุ….……....ป  สัญชาต…ิ..…………เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี…………………..…………..…………………………...... 
อยูบานเลขท่ี/สํานักงานเลขท่ี…..………….…หมูท่ี…….…..ตรอก/ซอย…………………………ถนน…………………….……
แขวง/ตําบล…….………....…………เขต/อําเภอ……...…………….……………จังหวัด…….…...…...………………………
โทรศัพท….……………..……..โทรสาร………………….…………..ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการตามขอบัญญัติตําบล  
เรื่อง  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ แลว  ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 
 1.  ใบอนุญาตเลมท่ี…………เลขท่ี…………..ป…………….ออกใหเม่ือวันท่ี……..เดือน……….……พ.ศ…..……     
 2.  ชื่อสถานประกอบการ……………..…………………………..……….……………………………..…………………….. 
ประกอบกิจการประเภท…………………………………………………………………………………ลําดับท่ี…………………….…… 
คาธรรมเนียมตอป………………….…..บาท  ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี………….…เลขท่ี…………ลงวันท่ี.…../…..…../….….. 
กําลังเครื่องจักร………………………………..แรงมา     จํานวนคนงาน………………………..คน 
 3.  สถานประกอบการตั้งอยูเลขท่ี……………………หมูท่ี………..…………….ตรอก/ซอย…………..………..….
ถนน………….……..……ตําบล…………….…..……….อําเภอ…………………………..จังหวัด…….………………………
โทรศัพท…………………………..โทรสาร………………………….อาคารประกอบการมีเนื้อท่ี….………………..ตารางเมตร 
บริเวณสถานประกอบการ  (รวมท้ังอาคารประกอบการ) มีเนื้อท่ี……………………..ตารางเมตร    ท่ีดินบริเวณ
สถานประกอบ 
การเปนของอาคารประกอบการ  (    )  มีอยู เดิม  (    )   กอสราง ข้ึนใหม    ลักษณะของอาคาร
ประกอบการ.………………………………………..…….. ( เปนไม  หรือหองแถว ตึกแถว  คอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ )   
ไดรับใบอนุญาตปลูกสรางอาคารประเภท……………………………………………………………………………………………….. 
ใบอนุญาตปลูกสรางอาคารเลมท่ี…..…….เลขท่ี………….ป………การพักคางของผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
(   )  มี   (   ) ไมมี  สถานประกอบการอยูใกลเคียงกับ……………………………………..…………………………………… 
บริเวณสถานประกอบการมีเขตติดตอ       ดานเหนือ………………………………………………………………………. 
     ดานใต………………………………………..………………………….……… 
              ดานตะวันออก………………………………………………………………… 
              ดานตะวันตก…………………………………………………………………...
 4.  ทํางานปกติตั้งแตเวลา…………….………..น.  ถึงเวลา…………………….น.   รวมวันละ…………….ชั่วโมง  
กะวันหยุดงานประจําสัปดาห……………………………………………………………………………………….....………………   
   5.  จํานวนและระดับผูซ่ึงทํางานในสถานประกอบการ  รวม…………………….คน 

5.1 เจาหนาท่ีบริหารและวิชาการ……………………..คน 
5.2 คนงานชาย…………………..คน  คนงานหญิง……………………คน 



 
 

 

5.3 ผูชํานาญการจากตางประเทศ……………………………..คน 
5.4 ชางเทคนิคและชางฝมือจากตางประเทศ………………….คน 

6. การผลิต 
   6.1 ชื่อ  ปริมาณการใชและแหลงท่ีมาของวัตถุดิบ 

    วัตถุดิบ   ปริมาณการใช (ตอป)   แหลงท่ีมา (ระบุหางรานของ-          
                                                                                             ผูประกอบการ)   
         6.1.1……………………………….      ..…………………….………     …………..……………………… 
         6.1.2……………………………….      ..…………………….………     …………..……………………… 
  6.1.3……………………………….      ..…………………….………     …………..……………………… 
  6.1.4……………………………….      ..…………………….………     …………..……………………… 
  6.1.5……………………………….      ..…………………….………     …………..……………………… 
  6.1.6……………………………….      ..…………………….………     …………..……………………… 
  6.1.7……………………………….      ..…………………….………     …………..……………………… 
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