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องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
เรื่อง กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2565

--------------------------------------

หลักการ

ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

เหตุผล

โดยที่การดําเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพท่ีไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพของประชาชนและไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย เพื่อประโยชน์ในการกํากับดูแลการ
ประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องมีการควบคุมภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขและปรับปรุงรายชื่อกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ การเพิ่มมาตรการในการ
ควบคุม กํากับ ดูแล และการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการประกอบกิจการ ให้มีความเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ปัจจุบัน ซ่ึงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้กระทํา ได้ โดยการตราเป็นข้อบัญญัติ
จึงตราข้อบัญญัตินี้



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2565

………………………………..

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ เร่ือง กิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ

อาศัยอํานาจตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.
ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 6 ( พ.ศ. 2552 ) ประกอบมาตรา 32 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา
63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม องค์การบริหาร
ส่วนตําบลดอนดู่ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ และนายอําเภอหนองสองห้อง
จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ เรื่อง การควบคุม
กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2565”

ข้อ 2 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ข้อ 3 บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนท่ีได้ตราไว้แล้ว ซ่ึงขัดหรือ
แย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ 4 ในข้อบัญญัตินี้
“สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า สถานท่ีที่ใช้ในการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีออกตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.
ศ.2535

“ผู้ดําเนินกิจการ” หมายความว่า ผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ซึ่งรับผิดชอบดําเนินการของสถาน
ประกอบกิจการนั้น

“ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ
“มลพิษทางเสียง” หมายความว่า สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน

ประกอบกิจการท่ีทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
“มลพิษทางอากาศ” หมายความว่า สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของ

สถานประกอบกิจการท่ีทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
“มลพิษทางนํ้า”หมายความว่า สภาวะของนํ้าทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน

ประกอบกิจการท่ีทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
“มลพิษทางแสง” หมายความว่า สภาวะของแสงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน

ประกอบกิจการท่ีทําให้มีผลกระทบหรืออาจจะมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
“มลพิษทางความร้อน”หมายความว่า สภาวะของความร้อนที่เกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
“มลพิษทางความสั่นสะเทือน”หมายความว่า สภาวะการสั่นสะเทือนอันเกิดจากการ

ประกอบการกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําให้เกิดผลกระทบหรืออาจจะมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย
ของประชาชน



“ของเสียอันตราย”หมายความว่า มูลฝอย ส่ิงปฎิกูล นํ้าเสีย อากาศเสีย มลสาร
หรือส่ิงอ่ืนใดที่ปนเปื้อนสารพิษอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบ
หรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
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“วัตถุอันตราย”หมายความว่า วัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สํานักงาน หรือสิ่งที่

สร้างข้ึนอย่างอื่นซ่ึงบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้
“กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ” หมายความว่า การประกอบกิจการท่ีให้การดูแลสร้างสุขภาพ

โดยบริการหลักท่ีจัดไว้ประกอบด้วยการนวดเพื่อสุขภาพและการใช้นํ้าเพื่อสุขภาพ โดยอาจมีบริการเสริม
ประกอบด้วย เช่น การอบเพื่อสุขภาพ การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ โภชนาบําบัดและการควบคุมอาหาร
โยคะ และการทําสมาธิการใช้สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ตลอดจนการแพทย์ทางเลือกอื่นๆหรือไม่ก็ได้
โดยทั้งน้ีบริการที่จัดไว้ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะและกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพทาง
การแพทย์และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด

“การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน” หมายความว่า การประกอบ
กิจการที่ให้บริการส่งพนักงานไปเลี้ยงและดูแลเด็กต้ังแต่แรกเกิดถึงอายุไม่เกิน ๖ ปีที่บ้านของผู้รับบริการ
ท้ังนี้ไม่ว่าการประกอบกิจการนั้นจะมีสถานท่ีรับเลี้ยงเด็กหรือสถานที่ฝึกอบรมพนักงานอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม

“การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน” หมายความว่า การประกอบกิจการ
ท่ีให้บริการส่งพนักงานไปดูแลผู้สูงอายุท่ีมีอายุเกิน ๖ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ท้ังนี้ไม่ว่าการประกอบกิจการนั้นจะมี
สถานที่รับดูแลผู้สูงอายุหรือสถานที่ฝึกอบรมพนักงานอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม

“การค้า” หมายความว่า การประกอบธุรกิจ การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม การเกษตร
การผลิต หรือการให้บริการใดๆ เพื่อหาประโยชน์อันมีมูลค่า

“กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ” หมายความว่า กิจการที่มีกระบวนการผลิต หรือ
กรรมวิธี การผลิตที่ก่อให้เกิดมลพิษหรือสิ่งที่ทําให้เกิดโรค ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนท่ี
อยู่ในบริเวณข้างเคียงนั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องมลพิษทางอากาศ ทางน้ํา ทางเสียง แสง ความร้อน ความ
สั่นสะเทือน รังสี ฝุ่นละออง เขม่า เถ้า เป็นต้น

“ราชการส่วนท้องถ่ิน” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
“เจ้าพนักงานท้องถ่ิน” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซ่ึงได้รับการแต่งต้ังจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

ข้อ 5 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
และให้มีอํานาจออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
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หมวด 1
บทท่ัวไป

ข้อ 6 ให้กิจการประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้เป็นกิจการท่ีต้องมีการควบคุมภายในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลดอนดู่

1. กิจการเก่ียวกับการเลี้ยงสัตว์
(1) การเพาะพันธ์ุ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด
(2) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะ

ทํานองเดียวกัน เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการน้ัน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือ
ค่าบริการในทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม

2. กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
(1) การฆ่าหรือชําแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร เร่ขาย หรือ

ขายในตลาด
(2) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์
(3) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป
(4) การเค่ียวหนัง เอ็นสัตว์ หรือไขสัตว์
(5) การผลิตสิ่งของเคร่ืองใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากเปลือก กระดอง

กระดูก เขา หนัง ขนสัตว์ หรือส่วนอื่นๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม น่ึง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใดๆ ซ่ึงมิใช่เพื่อเป็น
อาหาร

(๖) การผลิต การโม่ การป่น การบด การผสม การบรรจุ การสะสม
หรือการกระทําอื่นใดต่อสัตว์ พืช หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของสัตว์หรือพืช เพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบ
ของอาหารสัตว์

(๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง
3. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําด่ืม ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร

การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ เต้าเจี้ยว

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

ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หมํ่า ไส้กรอก กะปิ น้ําปลา หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆท่ีคล้ายคลึงกัน
(๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อิ่ม จากผัก ผลไม้

หรือพืชอย่างอ่ืน
(๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด

นึ่ง ต้ม ตุ๋น เค่ียว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอ่ืนใด
(๕) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น
(๖) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย

เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี้ยมอ๋ี เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ท่ีคล้ายคลึงกัน



(๗) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตต้ี พาสตาหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ
ท่ีคล้ายคลึงกัน

(๘) การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอื่น ๆ
(๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ํานม หรือผลิตภัณฑ์จากน้ํานมสัตว์
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(๑๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย
ผลิตภัณฑ์ เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม

(๑๑) การผลิตไอศกรีม
(๑๒) การค่ัว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ
(๑๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผง
(๑๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์

น้ําส้มสายชู ข้าวหมาก น้ําตาลเมา
(๑๕) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหน่ายอัตโนมัติ
(๑๖) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ําแข็ง
(๑๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจาก

พืช ผัก ผลไม้ เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด
(๑๘) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะ

อื่นใด
(๑๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร
(๒๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ําตาล น้ําเชื่อม
(๒๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ
(๒๒) การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้ํา ท่ีไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น
(๒๓) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร
(๒๔) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร

4. กิจการท่ีเก่ียวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสําอางค์ ผลิตภัณฑ์ทํา
ความสะอาด

(๑) การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา
(๒) การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอาง

รวมท้ังสบู่ที่ใช้ กับร่างกาย
(๓) การผลิต บรรจุสําลี ผลิตภัณฑ์จากสําลี
(๔) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสําเร็จรูป
(๕) การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ํายาทําความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ทําความ

สะอาด ต่างๆ
5. กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร

(๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ํามันจากพืช
(๒) การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ
(๓) การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้งมันสําปะหลัง แป้งสาคู แป้งจากพืชหรือ

แป้งอ่ืนๆ ในทํานองเดียวกัน
(๔) การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม
(๕) การผลิตยาสูบ



(๖) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช
(๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุท่ีนําไปผลิตปุ๋ย
(๘) การผลิตเส้นใยจากพืช
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(๙) การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันสําปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย
ข้าวโพด

6. กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร่
(๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ

ด้วยโลหะหรือแร่
(๒) การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการที่ได้รับ

ใบอนุญาต ใน ๖ (๑)
(๓) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเคร่ืองจักร

หรือก๊าซ หรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑)
(๔) การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือ

โลหะอื่นใด ยกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑)
(๕) การขัดล้างโลหะด้วยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเว้นกิจการท่ีได้รับ

ใบอนุญาต ใน ๖ (๑)
(๖) การทําเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่

7. กิจการเก่ียวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๑) การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์
(๒) การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๓) การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟ้า

ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๔) การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์ เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองกล ซึ่งมีไว้

บริการ หรือจําหน่าย และในการประกอบธุรกิจน้ันมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
ดังกล่าวด้วย

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

ส่วนประกอบของ ยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า
ให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติ ให้ เป็นไปตามค่ามาตรฐานมลพิษทางเสียง

มลพิษทางอากาศ มลพิษทางนํ้า มลพิษทางแสง มลพิษทางความร้อน และมลพิษทางความสั่นสะเทือน
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ค่ามาตรฐานมลพิษตามวรรคหน่ึง ให้นําค่ามาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาในการ
ออกประกาศกําหนดด้วย

8. กิจการท่ีเกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ



(๑) การผลิตไม้ขีดไฟ
(๒) การเล่ือย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ทําคิ้ว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร
(๓) การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งสําเร็จ สิ่งของเคร่ืองใช้หรือ

ผลิตภัณฑ์ จากไม้ หวาย ชานอ้อย
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(๔) การอบไม้
(๕) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป
(๖) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดด้วยกระดาษ
(๗) การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ
(๘) การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน

สถานประกอบกิจการประเภทใดจําเป็นต้องมีมาตรการในการควบคุมกํากับดูแล
กิจการหรือการดําเนินการในเรื่องที่เป็นรายละเอียดทางด้านเทคนิควิชาการหรือเป็นเรื่องที่ต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงรวดเร็วตามสภาพสังคม ให้สถานประกอบกิจการนั้นปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีรัฐมนตรี
ประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา

9. กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ
(๑) การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการใน

สถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด
(๓) การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับ

ใบอนุญาต ใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เว้นแต่เป็น

การ ให้บริการท่ีได้รับใบอนุญาตใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่ มิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพ่ือ

ให้บริการพักช่ัวคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
(๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่า

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
(๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
(๘) การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเธค

คาราโอเกะ หรือตู้เพลง หรือการแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๙) การประกอบกิจการสระว่ายน้ํา หรือกิจการอ่ืนๆในทํานองเดียวกัน

เว้นแต่เป็นการให้บริการท่ีได้รับใบอนุญาตใน ๙ (๑)
(๑๐) การประกอบกิจการการเล่นสเกตหรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นใน

ทํานองเดียวกัน
(๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการท่ีอยู่ในบังคับ

ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(๑๒) การประกอบกิจการสถานท่ีออกกําลังกาย
(๑๓) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนัก
(๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม
(๑๕) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์



(๑๖) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
(๑๗) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข

วิทยาศาสตร์ หรือสิ่งแวดล้อม
(๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย
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(๑๙) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบ้านของผู้รับบริการ
(๒๐) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้านของผู้รับบริการ
(๒๑) การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบนํ้า ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝาก

สัตว์ช่ัวคราว
10. กิจการท่ีเกี่ยวกับสิ่งทอ

(๑) การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก
(๒) การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย นุ่นหรือใยสังเคราะห์
(๓) การปั่นฝ้าย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร
(๔) การทอเส่ือ กระสอบ พรมหรือสิ่งทออ่ืนๆ ด้วยเครื่องจักร
(๕) การเย็บ ปักผ้าหรือสิ่งทออ่ืนๆ ด้วยเครื่องจักร
(๖) การพิมพ์ผ้า และส่ิงทออ่ืนๆ
(๗) การซัก อบ รีดหรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร
(๘) การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืนๆ

11. กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา
(๒) การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหิน ด้วยเครื่องจักร
(๓) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุท่ี

คล้ายคลึง
(๔) การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก

ดูด โม่ บดหรือย่อยด้วยเคร่ืองจักร ยกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนุญาตใน ๑๑ (๒)
(๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง
(๖) การเล่ือย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นส่ิงของ เคร่ืองใช้ หรือผลิตภัณฑ์

ต่างๆ
(๗) การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน
(๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ท่ีมีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม
(๙) การผลิต ตัด บดกระจก หรือผลิตภัณฑ์แก้ว
(๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย
(๑๑) การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว
(๑๒) การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพื้นผิวกระจก แก้ว หิน

หรือวัตถุอ่ืนใด ยกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนุญาต ใน 6 (๕)

12. กิจการท่ีเกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่าง ๆ
(๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์ หรือสารตัว

ทําละลาย
(๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ



(๓) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
(๔) การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก
(๕) การพ่นสี ยกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนุญาตใน 7 (๑)
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(๖) การผลิตสิ่งของเคร่ืองใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก

เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง
(๗) การโม่ สะสม หรือบดชัน
(๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี
(๙) การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์
(๑๐) การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุท่ี

คล้ายคลึง
(๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง
(๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง
(๑๓) การผลิตน้ําแข็งแห้ง
(๑๔) การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบ

ในการผลิต ดอกไม้เพลิง
(๑๕) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา
(๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค
(๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว

13. กิจการอื่น ๆ
(๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร
(๒) การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า
(๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง
(๔) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร
(๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้
(๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า
(๗) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพื่อนําไปใช้ใหม่หรือแปร

สภาพเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
(๘) การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใช่ส่ิงทอ
(๙) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา
(๑๐) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร
(๑๑) การให้บริการควบคุมป้องกันและกําจัดแมลง หรือสัตว์พาหะนําโรค
(๑๒) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง
(๑๓) การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล
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หมวด 2
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ัวไปสําหรับให้ผู้ดําเนินกิจการปฏิบัติ

เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหรือสุขลักษณะของสถานท่ีใช้ดําเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตราย
ต่อสุขภาพ

……………………………….

ส่วนที่ 1
สถานท่ีตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล

ข้อ 7 สถานประกอบกิจการต้องต้ังอยู่ห่างจากศาสนสถาน โรงพยาบาล สถานศึกษา สถาน
เล้ียงเด็ก สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยพักฟื้นหรือผู้พิการ หรือสถานที่อ่ืนใดที่ต้องมีการคุ้มครองสุขภาพของ
ประชาชนเป็นพิเศษ ซึ่งต้องไม่อยู่ในระยะท่ีอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนหรือต้องจัดให้มีระบบ
ป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงลักษณะและประเภทของสถาน
ประกอบกิจการ

การกําหนดสถานที่อ่ืนใดเพ่ิมเติม การกําหนดระยะห่าง และการกําหนดให้มีระบบ
ป้องกัน ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการและประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา

ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองไม่ใช้บังคับกับสถานประกอบกิจการท่ีเป็นโรงงาน
ตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงงาน

ข้อ 8 สถานประกอบกิจการท่ีมีอาคารต้องเป็นอาคารที่ มีความม่ันคง แข็งแรง
และเหมาะสมท่ีจะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได้ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่น
ท่ีเกี่ยวข้อง

ทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ หรือทางออกฉุกเฉินให้มีลักษณะตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ท้ังนี้ ต้องไม่มีสิ่งกีดขวางมีแสงสว่างเพียงพอและมีป้ายหรือ
เครื่องหมาย แสดงชัดเจน โดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉินเม่ือระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง

ข้อ 9 สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่างและการระบาย
อากาศ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง

ข้อ 10 สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องมีห้องน้ําและห้องส้วม ตามแบบและจํานวน
ท่ีกําหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีการดูแลรักษา ความสะอาด
ให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเป็นประจําทุกวัน

ข้อ ๑1 สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ รวบรวม หรือกําจัดมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะ
ดังนี้



(๑) มีภาชนะบรรจุ หรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับประเภทและ
ปริมาณ ของมูลฝอย รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับ และบริเวณที่เก็บภาชนะน้ัน
อยู่เสมอ

(๒) ในกรณีที่มีการกําจัดมูลฝอยเอง ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
และต้องดําเนินการให้ถูกต้องตามข้อกําหนดของท้องถิ่น และกฎหมายที่เก่ียวข้อง

-10-

(๓) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเป้ือนสารพิษ หรือวัตถุอันตราย หรือสิ่งอื่นใดท่ีอาจเป็น
อันตราย ต่อสุขภาพหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จะต้องดําเนินการตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

ข้อ ๑2 สถานประกอบกิจการต้องดูแลมิให้มีน้ําท่วมขังบริเวณสถานประกอบกิจการ และ
จัดให้มีการระบายน้ําหรือการดําเนินการอย่างใด ๆ ด้วยวิธีที่เหมาะสม เพื่อไม่ก่อให้เกิด ความเดือดร้อนรําคาญ
หรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ประชาชนในบริเวณใกล้เคียง

ในกรณีท่ีมีน้ําทิ้งหรือน้ําเสียเกิดข้ึนจากสถานประกอบกิจการตามวรรคหนึ่งซึ่งการ
ดําเนินการ ของสถานประกอบกิจการดังกล่าวอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือกฎหมาย ว่าด้วย
การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ สถานประกอบกิจการต้องดําเนินการตามที่กฎหมาย
ดังกล่าวกําหนด

ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนด
สถานประกอบกิจการท่ีต้องจัดให้มีบ่อดักไขมัน และกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการจัด ให้มีบ่อ
ดักไขมัน รวมท้ังมาตรฐานของบ่อดักไขมันดังกล่าว

ข้อ 13 สถานประกอบกิจการต้องมีการป้องกัน และกําจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนํา
โรค ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ 14 สถานประกอบกิจการท่ีมีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้สําหรับการประกอบอาหาร
การปรุงอาหาร หรือการสะสมอาหารสําหรับผู้ปฏิบัติงานต้องดําเนินการให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล อาหาร
ท้ังนี้ตามข้อกําหนดของท้องถิ่น

ข้อ 15 สถานประกอบกิจการต้องจัดวางส่ิงของให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย ปลอดภัยเป็น
สัดส่วน และดูแลรักษาความสะอาดให้ถูกต้องตามสุขลักษณะและอนามัย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและไม่
ก่อให้เกิดเหตรุําคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ข้อ 16 สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีนํ้าด่ืมสะอาดที่มีคุณภาพไม่ตํ่ากว่าเกณฑ์คุณภาพ
นํ้าบริโภคของกรมอนามัยสําหรับผู้ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอทุกวัน รวมทั้งจัดให้มีภาชนะรองรับน้ําดื่ม ที่สะอาด
และปราศจากส่ิงปนเปื้อนที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และสถานที่ตั้งนํ้าด่ืมและลักษณะ การนํานํ้ามาด่ืมต้อง
ไม่เกิดการปนเปื้อนจากสิ่งสกปรกหรือส่ิงท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ข้อ 17 สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีน้ําใช้ท่ีมีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมต่อการ
ประกอบกิจการนั้น ๆ ท้ังนี้ ไม่รวมถึงน้ําท่ีใช้ในกระบวนการผลิต

ส่วนที่ ๒
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการป้องกันเหตุรําคาญ



ข้อ 18 สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน และกฎหมายอื่น
ท่ีเกี่ยวข้อง

ข้อ 19 สถานประกอบกิจการที่มีการดําเนินการเก่ียวกับวัตถุอันตรายต้องมีสถานท่ี
ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย หรือส่ิงของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่าย ไว้โดยเฉพาะ
ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง
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ข้อ 20 สถานประกอบกิจการท่ีผู้ปฏิบัติงานอาจเปรอะเปื้อนจากสารเคมี วัตถุอันตรายหรือ
สิ่งอื่นใดอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องจัดให้มีท่ีชําระร่างกายฉุกเฉินและท่ีล้างตาฉุกเฉิน ตามความ
จําเป็นและเหมาะสมกับคุณสมบัติของสารเคมี วัตถุอันตราย หรือสิ่งอื่นใดอันอาจเป็นอันตราย ต่อสุขภาพ และ
ขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมาย ว่าด้วยวัตถุอันตราย และ
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

ข้อ 21 สถานประกอบกิจการต้องใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือเครื่องจักรที่มีสภาพที่ ปลอดภัย
สําหรับการใช้งานในสถานประกอบกิจการ และต้องมีการติดตั้งในลักษณะที่แข็งแรง มั่นคง และปลอดภัย โดย
มีระบบป้องกันอันตราย และป้ายคําเตือนหรือคําแนะนําในการป้องกันอันตราย จากอุปกรณ์ เคร่ืองมือ หรือ
เคร่ืองจักรนั้น ทั้งน้ี การจัดวางหรือการจัดเก็บอุปกรณ์ เคร่ืองมือ หรือเคร่ืองจักรต้องเป็นระเบียบไม่กีดขวาง
ทางเดิน และการปฏิบัติงาน และต้องมีการดูแล ตรวจสอบ และบํารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา

ข้อ ๒2 สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ว่าด้วย
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นเพ่ือคุ้มครองสุขภาพ
ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจาก ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการประกาศกําหนดหลักเกณฑ์ ในการตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานเพ่ิมเติมและประกาศในราช
กิจจานุเบกษา

ข้อ 23 สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียง
มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ํา มลพิษทางแสง มลพิษทางความร้อน มลพิษทางความส่ันสะเทือนของเสีย
อันตราย หรือมีการใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตรายจะต้องดําเนินการควบคุมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็น
เหตุรําคาญหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบ
กับเหตุนั้น

ในกรณีที่มีเหตุอันควร ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการประกาศกําหนด
หลักเกณฑ์ ในการควบคุมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรําคาญ หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ของผู้ปฏิบัติ งาน และผู้อยู่อาศัยบริ เวณใกล้เคียงหรือผู้ ท่ีต้องประสบกับเหตุนั้น และประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา

ข้อ 24 สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการป้องกันเพื่อความปลอดภัยดังนี้
(๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้และเครื่องดับเพลิง ตามกฎหมายว่าด้วยการ

ควบคุม อาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมีการบันทึกการบํารุงรักษาเคร่ืองดับเพลิงอย่างน้อยหก
เดือน ต่อครั้ง และมีการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการกําหนดหรือยอมรับให้แก่
คนงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น



(๒) กรณีท่ีมีวัตถุอันตราย ต้องมีสถานท่ีที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย
หรือ สิ่งของท่ีอาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและ
กฎหมาย อื่นท่ีเก่ียวข้อง
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หมวด 3
ใบอนุญาต

ข้อ 25 เมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินกิจการ
ตามประเภทที่มีข้อบัญญัติกําหนดให้เป็นกิจการท่ีต้องมีการควบคุมตามข้อ 6 ในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่
จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน

ในการออกใบอนุญาตตามวรรคหน่ึงเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกําหนดเง่ือนไข
โดยเฉพาะให้ผู้รับใบ อนุญาตปฏิบัติเพ่ือป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไว้
โดยท่ัวไปในข้อบัญญัตินี้ก็ได้ ใบอนุญาตให้ใช้ได้สําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แห่งเดียวเท่านั้น

ข้อ 26 ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ดําเนินกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถ่ิน ในลักษณะท่ี
เป็นการค้า จะต้องยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน
ดังต่อไปนี้

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผู้ขอรับ
ใบอนุญาต พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง

(๒) สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(๓) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการ

หรือ หนังสือรับรองอาคาร พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(๔) สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน กรณีเข้าข่ายประกอบกิจการโรงงาน
(๕) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสําเนาบัตรประชาชนของ

ผู้แทนนิติบุคคล ในกรณีท่ีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(๖) หนังสือมอบอํานาจ ในกรณีที่ เจ้าของกิจการไม่ได้มายื่นดําเนินการขอรับ

ใบอนุญาตด้วยตนเอง พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชน ข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผู้รับมอบ
อํานาจพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง

(๗) สําเนาเอกสาร หรือหลักฐานตามกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
(๘) เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนที่ เ จ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควรเรียกเพ่ิมเพ่ือ

ประกอบการพิจารณาอนุญาต
(๙) อื่นๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ประกาศกําหนด

ข้อ 27 ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเง่ือนไข ดังต่อไปนี้
(๑ ) ต้องปฏิบั ติ ให้ เป็นไปตามเ ง่ือนไขที่ ได้ กํ าหนดไ ว้ในหมวด 2 ส่วน ท่ี 1

และส่วนที่ 2



(๒) ดูแลสถานประกอบการให้อยู่ในสภาวะอันดีอยู่เสมอ และทําความสะอาด
กวาดล้าง สถานที่ประกอบการค้าให้สะอาดทุกวัน

(๓) ต้องประกอบกิจการนั้นๆ ภายในเขตสถานท่ีที่ได้รับอนุญาต
(๔) ต้องดูแล บํารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการประกอบกิจการทุกอย่าง

ให้ สะอาดเรียบร้อยและใช้การได้ดีอยู่เสมอ
(๕) ต้องดูแลรักษาสถานท่ี อย่าให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์หรือท่ีอยู่อาศัยของสัตว์พาหะ

นําโรค เช่น แมลงวัน ยุง หรือสัตว์นําโรคอื่น ๆ
(๖) อุปกรณ์เครื่องมือในการป้องกัน บําบัดหรือกําจัดมลพิษ ท่ีเกิดจากการประกอบ

กิจการ จะต้องเปิดใช้และบํารุงรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ดีอยู่เสมอ
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(๗) กรณีประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับอาหารหรือเครื่องดื่ม ต้องใช้กรรมวิธีในการ
ผลิต บรรจุเก็บที่สะอาดถูกสุขลักษณะ และรักษาความสะอาดของภาชนะอุปกรณ์ น้ําใช้ และของใช้ต่างๆ
รวมท้ัง ผู้สัมผัสอาหารต้องมีสุขวิทยาส่วนบุคคลท่ีดี

(๘) ต้องไม่กระทําการใดๆ อันเป็นเหตุให้เกิดแสง เสียง เขม่า ควัน กล่ิน ไอ ฝุ่น
ละออง รังสี ความร้อน ความส่ันสะเทือน หรือกรณีอื่นใด จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

(๙) ถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือเพิ่มเติมสถานที่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถ่ินก่อน

(๑๐) ต้องปฏิบัติการอื่นใด เพื่อให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
หรือ เหตุเดือดร้อนรําคาญต่อประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
หรือ คําส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ข้อ 28 เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจ ความถูกต้องของคําขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้า
พนักงานท้องถ่ินแจ้งต่อผู้ยื่นคําขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อดําเนินการ หากไม่สามารถดําเนินการได้ในขณะนั้น ให้
จัดทําบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานย่ืนเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยให้
เจ้าหน้าท่ีและผู้ยื่นคําขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย

เจ้าพนักงานท้องถ่ินต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วย
เหตุผลให้ ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่
กําหนดใน ข้อบัญญัตินี้

ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมี
คําสั่งไมอ่นุญาตได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง คร้ังละไม่เกินสิบ
ห้าวัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละคร้ังให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลา
ตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้ว
เสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคําขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อม
สําเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง

ข้อ 29 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่า
สละสิทธิ์ เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินทราบแล้ว

ข้อ 30 ใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้
ใช้ได้เพียงในเขตพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่เท่านั้น



การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคําขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ เมื่อได้ยื่นคําขอ
ต่ออายุ ใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัติน้ี พร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการ
ต่อไปได้ จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถ่ินจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้
นํา ความในหมวด 3 ข้อ ๒9 และข้อ 30 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ 31 การขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นคําต่อตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ โดยยื่น
คําขอพร้อมเอกสารดังต่อไปนี้

(1) ใบอนุญาตเดิม
(๒) เอกสารและหลักฐานท่ีกําหนดไว้ในข้อ๑๙ ได้แก่ ๑๙ (๑) ๑๙ (๖) ๑๙ (๘)
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(๓) เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่ เจ้าพนักงานท้องถ่ินเห็นสมควรเรียกเพ่ิม เพื่อ
ประกอบการ พิจารณาต่ออายุใบอนุญาต

ข้อ 39 ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัติน้ี ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและ
เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ

ข้อ 32 ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย
หรือชํารุด ตามแบบท่ีกําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเง่ือนไขดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก
การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีแห่งท้องท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินประกอบด้วย

๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย

ข้อ33 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัติน้ี ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัติน้ี หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้เกี่ยวกับ
การประกอบกิจการตามท่ีได้รับใบอนุญาตตามขอ้บัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้
ภายในเวลาท่ีเห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน

ข้อ 34 เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับ
ใบอนุญาต

(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตต้ังแต่สองครั้งข้ึนไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาตอีก

(๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕

(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕ กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้ หรือ เงื่อนไขที่
ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองท่ีกําหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตาม ข้อบัญญัตินี้



และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องน้ันก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ ของประชาชน หรือมี
ผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน

ข้อ35 คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว ให้ส่งคําสั่งโดย
ทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผู้รับ
ใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตน้ันได้รับทราบคําส่ังแล้วตั้งแต่เวลาที่คําสั่งไปถึง หรือวันปิดคําส่ัง
แล้วแต่กรณี

ข้อ 36 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ ถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต
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ข้อ 37 ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอํานาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินเพื่อให้
ปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตอํานาจขององค์การ
บริหารส่วนตําบลดอนดู่ ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้

หมวด ๔
อัตราค่าธรรมเนียม และบทกําหนดโทษ

ข้อ 38 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัติน้ีในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ
สําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม ภายใน
เวลาที่กําหนด ให้ชําระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละย่ีสิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ เว้นแต่ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป

ในกรณีท่ีผู้มีหน้าท่ีต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน
เกินกว่าสองคร้ัง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจส่ังให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสีย
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจํานวน

ข้อ 39 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลดอนดู่

ข้อ 40 ผู้ใดฝ่าฝืนคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษ
ตามท่ีกําหนดไว้ใน บทกําหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

หมวด ๕
บทเฉพาะกาล

ข้อ 41 ให้สถานประกอบกิจการ ที่ตั้งข้ึนก่อนวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ และได้รับ
ใบอนุญาตโดยถูกต้อง ให้สถานประกอบการนั้นยังสามารถประกอบกิจการต่อไปได้ จนกว่าใบอนุญาต
จะหมดอายุและต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้



ประกาศ ณ วันท่ี................................... พ.ศ. ๒๕๖5

(ลงชื่อ)..................................................
นายพิสุทธิ์ศักดิ์ ชุมนา

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่

เห็นชอบ

(ลงชื่อ) ...............................................
( นายเฉลิมดิตถ์ หนูพรหม)
นายอําเภอหนองสองห้อง



บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม

ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่

เรื่อง กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2565

ข้อ ประเภทกิจการ

อัตราค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาต

1.กิจการท่ีเก่ียวกับสัตว์เลี้ยง

(1) การเลี้ยงม้า โค กระบือ

1.การเลี้ยง1-5 ตัว

2.การเลี้ยง6-10 ตัว

3.การเลี้ยง 10 ตัวข้ึนไป

100

200

300

(2) การเลี้ยงแพะ แกะ กวาง

1.การเลี้ยง5 -20ตัว

2.การเลี้ยง21ตัว ข้ึนไป

200

500

(3) การเลี้ยงห่าน เป็ด ไก่

1.การเลี้ยง100-200ตัว

2.การเลี้ยง500ตัว ข้ึนไป

200

500

(4) การเลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอาน้้านม

1.สัตว์แม่นมนอกจากโค

2.สัตว์แม่นมโค

300

500

(5) การฆ่าห่าน เป็ด ไก่ เพ่ือประกอบการค้า

1.จ้านวน 1-100 ตัว

2.จ้านวน 101-500 ตัว

3.จ้านวน501-1,000 ตัว

1.จ้านวน 1,000 ตัว ข้ึนไป

500

1,000

2,500

5,000

2.กิจการท่ีเก่ียวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์

(1) การฆ่า หรือช้าแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานท่ีจ้าหน่ายอาหาร เร่ขาย หรือขายในตลาด

1.โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500

2.โดยใช้เครื่องจักร 1,000

(2) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ 1,000

(3) การสะสมเขา กระดูก หรือช้ินส่วนสัตว์ท่ียังมิได้แปรรูป 1,000

(4) การเค่ียวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์ 1,000

(5) การผลิตส่ิงของเคร่ืองใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆจากเปลือกกระดอง กระดูก เขา หนังขนสัตว์หรือส่วนอื่นๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม น่ึง
ตาก เผา หรือกรรมวิธีใด ๆ ซึ่งมิใช่ เพ่ือเป็นอาหาร

1. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500

2.โดยใช้เครื่องจักร 1,000



ข้อ ประเภทกิจการ

อัตราค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาต

(6) การผลิต โม่ ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือการกระท้าอ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืชหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพ่ือเป็น

อาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหาร สัตว์

1.โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500

2.โดยใช้เครื่องจักร 1,000

(7) การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง 500

3.กิจการท่ีเก่ียวกับอาหาร เครื่องด่ืม น้ําด่ืม ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพ่ือ

บริโภคในครัวเรือน

(1) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้้าพริกแกง ปรุงสํเร็จ เต้าเจี้ยว ซีอ๊ิว น้้าจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดต่างๆ

1.โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500

2.โดยใช้เครื่องจักร 1,000

(2) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้า ปลาเจ่า กุ้ง เจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม้่า ไส้

กรอก กะปิ น้้าปลา หอยดอง น้้าเคย น้้าบูดูไตปลา หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ท่ีคล้ายคลึงกัน

1.โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร 500

2.โดยใช้เครื่องจักร 1,000

(3) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อ่ิม จากผัก ผลไม้ หรือพืชอย่างอ่ืนๆ 500

(4) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด น่ึง ต้ม ตุ๋น เค่ียว กวน ฉาบ

ทอด อบ รมควัน ป้ิง ย่าง เผา หรือวิธีอ่ืนใด

500

(5) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกช้ิน 500

(6) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเต๋ียว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้นเก้ียมอ๋ี เน้ือสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ท่ี

คล้ายคลึงกัน

1. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 300

2.โดยใช้เครื่องจักร 600

(7) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตต้ี พาสต้า หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ท่ีคล้ายคลึงกัน

1.โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร 300

2.โดยใช้เครื่องจักร 600

(8) การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเป๊ียะ ขนมอบอ่ืน ๆ

1.โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร 300

2.โดยใช้เครื่องจักร 500

(9) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้้านม หรือผลิตภัณฑ์จากน้้านมสัตว์ 500

(10) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย ผลิตภัณฑ์เนยเทียม และ

ผลิตภัณฑ์เนยผสม

500
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(11) การผลิตไอศกรีม

1.โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500

2.โดยใช้เครื่องจักร 1000,

(12) การค่ัว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ

1.การค่ัวกาแฟเพ่ือการขายปลีก 500

2.การค่ัวกาแฟเพ่ือการขายส่ง 1,000

(13) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ

1.โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500

2.โดยใช้เครื่องจักร 1,000

(14) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์ น้้าส้มสายชู ข้าวหมาก น้้าตาลเมา

1.โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500

2.โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน 1,000

(15) การผลิตน้้ากล่ัน น้้าบริโภค น้้าด่ืมจากเครื่องจ้าหน่ายอัตโนมัติ

1.น้้าด่ืมจากเครื่องจ้าหน่ายอัตโนมัติ ลักษณะเป็นตู้ ตู้ละ ๒๐๐

. 2น้้าด่ืมจากเครื่องจ้าหน่ายอัตโนมัติ ลักษณะเป็นโรงเรือนผลิตน้้า 500

3.สถานประกอบกิจการผลิตน้้ากลั่น น้้าบริโภค น้้าด่ืมท่ีไม่เข้าข่ายตามกฎหมายโรงงาน 1,000

๔. สถานประกอบกิจการผลิตน้้ากลั่น น้้าบริโภค น้้าด่ืมท่ีเข้าข่ายตามกฎหมายโรงงาน 2,000

(16) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้้าแข็ง

1.โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500

2. โดยใช้เครื่องจักร 1,000

(17) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้้าอัดลม น้้าหวาน น้้าโซดา น้้าจากพืช ผัก ผลไม้ เคร่ืองด่ืมชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวด

หรือภาชนะอ่ืนใด

1.โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500

2.โดยใช้เครื่องจักร 1,000

(18) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด

1.โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500

2.โดยใช้เครื่องจักร 1,000

(19) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร 1,000

(20) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้้าตาล น้้าเช่ือม

1.โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500

2.โดยใช้เครื่องจักร 1,000
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(21) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ 500

(22) การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้้า ท่ีไม่ใช่เป็นส่วนหน่ึงของกิจการห้องเย็น 500

(23) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร 1,000

(24) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเคร่ืองจักร

.1 โดยใช้เครื่องจักรไม่ 500

.2 โดยใช้เครื่องจักร 1,000

4 .กิจการท่ีเก่ียวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด

(1) การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา 500

(2) การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เคร่ืองส้าอาง รวมท้ังสบู่ท่ีใช้กับร่างกาย

2.1 โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500

2.2 โดยใช้เครื่องจักร 1,000

(3) การผลิต บรรจุส้าลี ผลิตภัณฑ์จากส้าลี 500

(4) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมส้าเร็จรูป 500

(5) การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้้ายาท้าความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ท้าความสะอาดต่าง ๆ

1.โดยใช้แรงงานคน 500

2.โดยใช้เครื่องจักร 1,000

5.กิจการท่ีเก่ียวกับการเกษตร

(1) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้้ามันจากพืช 500

(2) การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ 500

(3) การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้งมันส้าปะหลัง แป้งสาคู แป้งจากพืชหรือแป้งอ่ืน ๆ ในท้านองเดียวกัน 500

(4) การสีข้าว นวดข้าวด้วยเคร่ืองจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม

1.โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังน้อยกว่า 5 แรงม้า 0

2.โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังต้ังแต่ 5 แรงม้า ข้ึนไป 500

(5) การผลิตยาสูบ

1.โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500

2.โดยใช้เครื่องจักร 1,000

(6) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช

1.โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500

2.โดยใช้เครื่องจักร 1,000
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(7) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุท่ีน้าไปผลิตปุ๋ย

ผลิตปุ๋ย

1.โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500

2.โดยใช้เครื่องจักร 1,000

(8) การผลิตเส้นใยจากพืช 500

(9) การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันสํปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด 500

6.กิจการท่ีเก่ียวกับโลหะหรือแร่

(1) การผลิตภาชนะ เคร่ืองประดับ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ ด้วยโลหะหรือแร่

1. น้อยกว่า 50 แรงม้า 500

1.ตั้งแต่ 50 แรงม้าข้ึนไป 1,000

(2) การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด 500

(3) การกลึง เจาะ เช่ือม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเคร่ืองจักรหรือก๊าซ หรือ ไฟฟ้า

1.น้อยกว่า 5 แรงม้า 500

2. ตั้งแต่ 5 แรงม้าข้ึนไป 1,000

(4) การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอ่ืน 500

(5) การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร หรือสารเคมี

1. น้อยกว่า 5 แรงม้า 500

2. ตั้งแต่ 5 แรงม้าข้ึนไป 1,000

(6) การท้าเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่ 500

7.กิจการท่ีเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเคร่ืองกล

(1) การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 500

(2) 1.พ้ืนท่ีประกอบการไม่เกิน 50 ตารางเมตรารผลิตยานยนต์ เคร่ืองจักร หรือเครื่องกล 500

๒.พ้ืนท่ีประกอบการมากกว่า 50 ตารางเมตรข้ึนไป 500

(3) การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เคร่ืองจักร เคร่ืองกล ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของ

ยานยนต์ เคร่ืองจักร หรือเครื่องกล

1.รถจักรยานยนต์ 500

2.รถยนต์ เคร่ืองจักร หรือเครื่องกล 500

(4) การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์ เคร่ืองจักรหรือเครื่องกลซ่ึงมีไว้บริการหรือจํหน่าย และในการ

ประกอบธุรกิจน้ันมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เคร่ืองจักร หรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย

500

(5) การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์ 500

(6) การผลิต สะสม จํหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่ 500



-๒๑-



-๒๒-

ข้อ ประเภทกิจการ

อัตราค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาต

(7) การจ้าหน่าย ซ่อม ปะ เช่ือมยางยานยนต์ หรือต้ังศูนย์ถ่วงล้อ

1.รถจักรยาน, รถจักรยานยนต์ 300

2.รถยนต์, รถบรรทุก 500

3.การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ 500

(8) การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ 500

(9) การสะสม การซ่อมเคร่ืองกล เคร่ืองจักรเก่าหรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เคร่ืองจักร

หรือเครื่องกลเก่า

500

8.กิจการท่ีเก่ียวกับไม้หรือกระดาษ

(1) การผลิตไม้ขีดไฟ 1,000

(2) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ท้าค้ิว หรือตัดไม้ด้วยเคร่ืองจักร

1.น้อยกว่า 5 แรงม้า 500

2.ตั้งแต่ 5 แรงม้าข้ึนไป 1,000

(3) การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งส้าเร็จสิ่งของเคร่ืองใช้หรือผลิตภัณฑ์จาก ไม้ หวาย ชานอ้อย

1. น้อยกว่า 5 แรงม้า 500

2. ตั้งแต่ 5 แรงม้าข้ึนไป 1,000

(4) การอบไม้ 500

(5) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป 500

(6) การผลิตส่ิงของ เคร่ืองใช้ เคร่ืองเขียน หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดด้วยกระดาษ

1. น้อยกว่า 5 แรงม้า 500

2. ตั้งแต่ 5 แรงม้าข้ึนไป 1,000

(7) การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ 1,000

(8) การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน

1.หนักต้ังแต่ 500 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 2,000 กิโลกรัม 500

2.มากกว่า 2,000 กิโลกรัม ข้ึนไป 1,000

9.กิจการท่ีเก่ียวกับการบริการ

(1) การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

1.โดยมีพ้ืนท่ีประกอบการไม่เกิน 200 ตารางเมตร 500

2.โดยมีพ้ืนท่ีประกอบการมากกว่า 200 ตารางเมตร 1,000

(2) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด 500

(3) การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ 1,000
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(4) การประกอบกิจการสถานทีอ่าบน้้า อบไอน้้า อบสมุนไพร 1,000

(5) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักท่ีมิใช่โรงแรมท่ีจัดไว้เพ่ือให้บริการพัก ช่ัวคราว ส้าหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมี

ค่าตอบแทน หรือกิจการอ่ืนใน ท้านองเดียวกัน

1.มีห้องพักไม่เกิน 20 ห้อง 1,000

2.มีห้องพักมากกว่า 2๐ ห้อง แต่ไม่เกิน 50 ห้อง 2,000

3.มีห้องพักมากกว่า 50 ห้องข้ึนไป 3,000

(6) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอ่ืนในท้านองเดียวกัน

1 .มีห้องพักไม่เกิน 20 ห้อง 300

2.มหี้องพักมากกว่า 20 ห้อง แต่ไม่เกิน 50 ห้อง 700

3.มหี้องพักมากกว่า 50 ห้องข้ึนไป 1,000

(7) การประกอบกิจการโรงมหรสพ

1.พ้ืนท่ีประกอบการไม่เกิน 200 ตารางเมตร 1,000

2.พ้ืนท่ีประกอบการมากกว่า 200 ตารางเมตรข้ึนไป 1,500

(8) การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นร้า ร้าวง รองเง็ง ดิสโก้เทก คาราโอเกะหรือตู้เพลง หรือการ

แสดงอ่ืน ๆ ในท้านองเดียวกัน

700

(9) การประกอบกิจการสระว่ายน้้า หรือกิจการอ่ืน ๆ ในท้านองเดียวกัน 1,000

(10) การประกอบกิจการการเล่นสเก็ต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอ่ืน ๆ ในท้านองเดียวกัน 1,000

(11) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการท่ีอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

1.สถานที่เสริมสวยหรือแต่งผม เก้าอ้ีละ 100

(12) การประกอบกิจการสถานที่ออกก้าลังกาย 500

(13) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้้าหนัก 500

(14) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ล่ิง หรือตู้เกม

1.สวนสนุก 500

2.โบว์ล่ิง 500

3.ตู้เกม ตู้ละ 500

(15) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ 500

(16) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 1,000

(17) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์หรือ

ส่ิงแวดล้อม

1,000

(18) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหน่ึงส่วนใดของร่างกาย 500

(19) การประกอบกิจการให้บริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบ้านของผู้รับบริการ 500
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(20) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้านของผู้รับบริการ 500

(21) การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้้า ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ชั่วคราว 500

10.กิจการท่ีเก่ียวกับสิ่งทอ

(1) การป่ันด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเคร่ืองจักร หรือทอผ้าด้วยก่ีกระตุก

.1 การทอผ้าด้วยก่ีกระตุก ตั้งแต่ 5 ก่ี แต่ไม่เกิน 10 ก่ี 200

.2 การทอผ้าด้วยก่ีกระตุก มากกว่า 10 ก่ีข้ึนไป 300

3.การทอผ้าด้วยเครื่องจักร 500

(2) การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย นุ่น หรือใยสังเคราะห์

1.ตั้งแต่ 1 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 100 กิโลกรัม 300

2.มากกว่า 100 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 500 กิโลกรัม 500

3.มากกว่า 500 กิโลกรัมข้ึนไป 1,000

(3) การป่ันฝ้าย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร 500

(4) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือส่ิงทออ่ืน ๆ ด้วยเครื่องจักร 500

(5) การเย็บ ปักฝ้า หรือส่ิงทออ่ืน ๆ ด้วยเครื่องจักร 500

(6) การพิมพ์ผ้า และสิ่งทออ่ืน ๆ 500

(7) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 500

(8) การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือส่ิงทออ่ืน ๆ 500

11.กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง

(1) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา

1.โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500

2 .โดยใช้เครื่องจักร 1,000

(2) การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหิน ด้วยเครื่องจักร 1,000

(3) การผลิตส่ิงของ เคร่ืองใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 1,000

(4) การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมท้ังการขุด ตัก ดูด โม่ บดหรือย่อย ด้วยเครื่องจักร

1.น้้าหนักน้อยกว่า 1,000กิโลกรัม 500

2.น้้าหนักต้ังแต่1,000 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน กิโลกรักิโลกรัม 1,000

3.น้้าหนักมากกว่า 5,000 กิโลกรัมข้ึนไป 1,000

(5) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง

1.จักรเจียระไนตั้งแต่ 1 ตัว แต่ไม่เกิน ๒ ตัว 500

2.จกัรเจียระไนมากกว่า ๒ ตัว แต่ไม่เกิน ๔ ตัว 1,000

3.จักรเจียระไนมากกว่า ๔ ตัวข้ึนไป 1,000
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(6) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์เป็นส่ิงของเคร่ืองใช้ หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

1.โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500

2.โดยใช้เครื่องจักร 1,000

(7) การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน 1,000

(8) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ท่ีมีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม 1,000

(9) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 1,000

(10) การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย 1,000

(11) การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 1,000

(12) การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก แก้ว หิน 1,000

12.กิจการท่ีเก่ียวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่าง ๆ

(1) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์ หรือสารตัวท้าละลาย 1,000

(2) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ

1.การผลิต การบรรจุ 1,000

2.การสะสม 1,000

3.การขนส่ง 1,000

(3) การผลิต สะสม กล่ัน หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

1.การขนส่งน้อยกว่า 100 ลิตร 300

2.การขนส่งจ้านวนต้ังแต่ 100 ลิตร แต่ไม่เกิน 1,000 ลิตร 500

3.การขนส่งจ้านวนมากกว่า 1,000 ลิตรข้ึนไป 500

(4) การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก 500

(5) การพ่นสี 500

(6) การผลิตส่ิงของเคร่ืองใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง

1.โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500

2.โดยใช้เครื่องจักร 1,000

(7) การโม่ สะสม หรือบดชัน

1.โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร 300

2.โดยใช้เครื่องจักร 500

(8) การผลิตสีหรือน้้ามันผสมสี 500

(9) การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ 500

(10) การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 500
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(11) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 500

(12) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 500

(13) การผลิตน้้าแข็งแห้ง 1,000

(14) การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง 500

(15) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา 500

(16) การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารก้าจัดศัตรูพืช หรือพาหะน้าโรค

1.การผลิต การขนส่ง 300

2.การสะสม การบรรจุ เน้ือท่ีมากกว่า 30 ตารางเมตร 500

3.การสะสม การบรรจุ เน้ือท่ีมากกว่า 100 ตารางเมตร ข้ึนไป 1,000

(17) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว

17.1 การผลิต การบรรจุ 500

17.2 การสะสม 1,000

13.กิจการอ่ืน ๆ

(1) การพิมพ์หนังสือหรือส่ิงพิมพ์อื่นท่ีมีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร

1.น้อยกว่า 5 แรงม้า 500

2. ตั้งแต่ 5 แรงม้าข้ึนไป 1,000

(2) การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า

1.การผลิต 500

2.การซ่อม 500

(3) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 500

(4) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร 500

(5) การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีช้ารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้

1.พ้ืนท่ีไม่เกิน 50 ตารางเมตร 500

2.พ้ืนท่ีมากกว่า 50 ตารางเมตร ข้ึนไป 1,000

(6) การประกอบกิจการโกดังสินค้า

1.พ้ืนท่ีไม่เกิน 500 ตารางเมตร 500

2. พ้ืนท่ีมากกว่า 500 ตารางเมตร ข้ึนไป 1,000

(7) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้แล้วเพื่อน้าไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพเป็น ผลิตภัณฑ์ใหม่ 500
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(8) การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใช่ส่ิงทอ 500

(9) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา 500

1.พ้ืนท่ีประกอบการไม่เกิน 200 ตารางเมตร 500

2. พ้ืนท่ีประกอบการมากกว่า 200 ตารางเมตรข้ึนไป 1,000

(10) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร 500

(11) การให้บริการควบคุมป้องกันและก้าจัดแมลง หรือสัตว์พาหะน้าโรค 500

(12) การผลิตส่ิงของ เคร่ืองใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง

1 .โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500

.2 โดยใช้เครื่องจักร 1,000

(13) การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล 1,000



แบบ อภ. ๑
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จังหวัด........................................โทรศัพท์....................................โทรสาร................................................................................

เป็นนิติบุคคลประเภท...................................................................จดทะเบียนเมื่อ.............................................................
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โทรศัพท์........................................โทรสาร...............................................................................................................................
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อ้าเภอ/เขต.............................................จังหวัด...........................................โทรศัพท์..............................................................
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ขอยื่นค้าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน ดังนี้
๑. ชื่อสถานประกอบการ......................................................................................................................................................
ประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท...................................................................................................................
ล้าดับท่ี...........................................................................ก้าลังเครื่องจักรโดยรวม..........................................................แรงม้า
(กรณีท่ีเป็นกิจการที่เก่ียวกับการบริการให้ระบุจ้านวนห้อง...............................ห้องหรือจ้านวนท่ีนั่ง................................ท่ีนั่ง
กรณีท่ีเป็นกิจการที่เก่ียวกับการเลี้ยงสัตว์ให้ระบุจ้านวนตัว...........................................ตัว) จ้านวนคนงาน.....................คน
๒. สถานประกอบการตั้งอยู่เลขท่ี.............................. หมู่ที่................... ถนน.......................................................................
ต้าบล/แขวง.................................................อ้าเภอ/เขต.............................................จังหวัด..................................................
โทรศัพท์.....................................................................................................โทรสาร.................................................................



อาคารประกอบการมีเนื้อที.่...................................ตารางเมตร บริเวณสถานประกอบการ (รวมท้ังอาคารประกอบการ)

มีเนื้อท่ี............................ตารางเมตร ท่ีดินบริเวณสถานประกอบการเป็นของ.......................................................................
อาคารประกอบการเป็นของ.....................................................................................................................................................
อาคารประกอบการเป็นของ.......................................................................อาคารประกอบการ มีอยู่เดิม ก่อสร้างใหม่
ลักษณะของอาคารประกอบการ.......................................................(เป็นไม้ หรือห้องแถว ตึกแถว คอนกรีตเสริมเหล็กฯลฯ)
ได้รับใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารประเภท................................................................................................................................
สถานประกอบการอยู่ใกล้เคียงกับ……………………….................................................................................................................
การพักค้างของผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ มี ไม่มี
บริเวณสถานประกอบการมีเขตติดต่อ
ด้านเหนือ.................................................................................................................................................................................
ด้านใต้......................................................................................................................................................................................
ด้านตะวันออก..........................................................................................................................................................................
ด้านตะวันตก............................................................................................................................................................................
๓. ท้างานปกติตั้งแต่เวลา....................... น. ถึงเวลา……......................น. รวมวันละ.................. ชั่วโมง...............................
กะวันหยุดงานประจ้าสัปดาห์...................................................................................................................................................
๔. จ้านวนและระดับผู้ซ่ึงท้างานในสถานประกอบการ รวม....................................................คน…………………………………

๔.๑ เจ้าหน้าที่บริหารและวิชาการ.....................................คน……………………………………………………………………………
๔.๒ คนงานชาย..........................คน คนงานหญิง................................คน..................................................................
๔.๓ ผู้ช้านาญการจากต่างประเทศ.....................................คน……………………………………………………………………………
๔.๔ ช่างเทคนิคและช่างฝีมือจากต่างประเทศ........................................คน…………………………………………………………

๕. การผลิต
๕.๑ ชื่อ ปริมาณการใช้และแหล่งที่มาของวัตถุดิบ

วัตถุดิบ ปริมาณการใช้ (ต่อปี) แหล่งที่มา (ระบุบริษัท/ห้างร้าน
ของผู้จ้าหน่าย)

๕.๑.๑) ............................................ ................................................ ....................................................................
๕.๑.๒) ............................................ ................................................ ....................................................................
๕.๑.๓) ............................................ ................................................ ....................................................................
๕.๑.๔) ............................................ ................................................ ....................................................................
๕.๑.๕) ............................................ ................................................ ....................................................................

๕.๒ ชื่อผลิตภัณฑ์ ปริมาณการผลิต และการจ้าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ ปริมาณการผลิต (ต่อปี) การจ้าหน่าย

(ระบุสถานท่ีจ้าหน่าย)
๕.๒.๑) ............................................ ................................................ ....................................................................
๕.๒.๒) ............................................ ................................................ ....................................................................
๕.๒.๓) ............................................ ................................................ ....................................................................
๕.๒.๔) ............................................ ................................................ ....................................................................
๕.๒.๕) ............................................ ................................................ ....................................................................



๕.๓ วัตถุผลพลอยได้ (ระบุช่ือและปริมาณวัตถุผลพลอยได้ ) (ถ้ามี)
วัตถุผลพลอยได้ ปริมาณวัตถุผลพลอยได้ จ้าหน่ายได้ / จ้าหน่ายไม่ได้

๕.๓.๑) ............................................ ................................................ ....................................................................
๕.๓.๒) ............................................ ................................................ ....................................................................
๕.๓.๓) ............................................ ................................................ ....................................................................
๕.๓.๔) ............................................ ................................................ ....................................................................
๕.๓.๕) ............................................ ................................................ ....................................................................

๕.๔ อุปกรณ์ / เครื่องมือ / เครื่องจักร ท่ีใช้ในการประกอบการ ได้แก่ (ระบุชนิด ขนาด จ้านวน)

๕.๔.๑) ...................................... ขนาด..................................แรงม้า จ้านวน...........................................เครื่อง
๕.๔.๒) ....................................... ขนาด..................................แรงม้า จ้านวน...........................................เครื่อง
๕.๔.๓) ....................................... ขนาด..................................แรงม้า จ้านวน...........................................เครื่อง

๖. การควบคุมมลพิษ
๖.๑ มลพิษท่ีเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ (น้้าเสีย/ของเสีย/มลพิษอากาศ/สิ่งปฏิกูล) (ระบุช่ือและปริมาณ )

(ถ้ามี)
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.

๖.๒ การควบคุมมลพิษก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก (การบ้าบัดหรือปรับปรุงคุณภาพน้้าเสีย/ของเสีย/มลพิษอากาศ
/ สิ่งปฏิกูล)

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

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

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

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

๗. มาตรการป้องกันอันตรายส้าหรับผู้ปฏิบัติงาน / คนงาน
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................



๘. แผนท่ีสังเขป แสดงสถานท่ีตั้งสถานประกอบการ

๙. แผนท่ีแสดงพ้ืนที่ประกอบการ และท่ีตั้งของเครื่องจักร (หากมีหลายช้ันให้แสดงทุกช้ัน) รวมท้ังที่พักของผู้ปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการ (ถ้ามี)

๑๐. รายละเอียดกระบวนการผลิตของสถานประกอบการ พร้อมแสดงผังภาพรวมของกระบวนการผลิต
๑๐.๑ รายละเอียดกระบวนการผลิต

….............................................................................................................................................................................................
….............................................................................................................................................................................................
….............................................................................................................................................................................................
….............................................................................................................................................................................................



๑๐.๒ ผังภาพรวมของกระบวนการผลิต

๑๑. หลักฐานท่ีน้ามาประกอบการพิจารณาค้าขออนุญาต
๑๑.๑ ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนและส้าเนาทะเบียนบ้านเจ้าของกิจการ (ผู้ประกอบการ/ผู้ถือใบอนุญาต)
๑๑.๒ ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนและส้าเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการ
๑๑.๓ ส้าเนาทะเบียนบ้านของบ้านท่ีใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ
๑๑.๔ ส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล

(กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล)
๑๑.๕ หลักฐานแสดงว่าอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการสามารถใช้ประกอบกิจการนั้นได้ โดยถูกต้องตาม

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
๑๑.๖ หนังสือยินยอมให้ใช้อาคารหรือสัญญาเช่าจากเจ้าของอาคาร (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่มีกรรมสิทธิ์

ในอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการ)
๑๑.๗ หนังสือมอบอ้านาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้มอบอ้านาจและ

ผู้รับมอบอ้านาจ (กรณีเจ้าของไม่สามารถมายื่นค้าขอด้วยตนเอง)
๑๑.๘ ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการจากส่วนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง
๑๑.๙ อื่น ๆ (ระบุ) .............................................................................................................................................

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบค้าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
แบบ อภ.๑ เลขที.่...........................................กิจการล้าดับท่ี................................................................................................
รับไว้เมื่อวันท่ี..................................................ผู้รับ................................................................................................................



แบบคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

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

ข้าพเจ้า (นาย/ นาง/นางสาว)..................................................................อายุ……………ปี สัญชาติ ……………………………………
อยู่บ้านเลขท่ี ……………….…. หมู่ที่ …………….….. ตรอก/ซอย........................................ถนน...................................................
ต้าบล / แขวง…….…......................... อ้าเภอ/เขต....................................... จังหวัด.................................................................
โทรศัพท์...................................................โทรสาร....................................................................................................................
ขอยื่นค้ าขอต่ออายุ ใบอนุญาตประกอบกิจการ ท่ี เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท............................................
..............................................................................ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
๑.ชื่อสถานประกอบการ...........................................................................................................................................................
๒ .ส ถ า น ท่ี ตั้ ง เ ล ข ท่ี .......................ห มู่ ท่ี ................ต้ า บ ล ..................................อ้ า เ ภ อ ............................
จังหวัด .....................................โทรศัพท์................................................ โทรสาร....................................................................
๓ .พ้ื น ท่ี ป ร ะ ก อ บ ก า ร ...................................ต า ร า ง เ ม ต ร ก้ า ลั ง เ ค รื่ อ ง จั ก ร .......................................แ ร ง ม้ า
จ้านวนคนงาน......................................คน
๔.พร้อมค้าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วยแล้ว ดังนี้

� ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้ขอรับใบอนุญาต

� ส้าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาตฯ

� ทะเบียนบ้านของที่ตั้งกิจการหรือหนังสือสัญญาเช่าที่ดิน

� กรณีเป็นนิติบุคคลให้น้าหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมหนังสือมอบอ้านาจ

แผนผังแสดงที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบค้าขอต่ออายุใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ

( ลงชื่อ )………….……………………………………. ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต
( ………………………….………..……….)

คําขอเลขที่..................../..............
(เจ้าหน้าที่กรอก)



ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน�ครบถ้วน �ไม่ครบถ้วน
จากการตรวจสอบสถานประกอบการพบว่าเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท.....................................................
.................................................................................................................................................................................................

( ) เห็นสมควรอนุญาต และให้ช้าระค่าธรรมเนียม
( ) เห็นควรไม่อนุญาต เนื่องจาก ……………………………………………………………........................................

………………………………………………………………………………………………………................................................………………..………..

( ลงชื่อ ) ………………………………………………. เจ้าพนักงานสาธารณสุข
( ……………………....………….……….. )

วันท่ี……….../….……/………..

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………....................................................……………..

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

วันท่ี……….../….……/………..

คําส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่น

( ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้
( ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ

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

วันท่ี……….../….……/………..



คําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เขียนที.่...................................................................

วันท่ี…………..เดือน..............................พ.ศ........................................
ข้าพเจ้า (นาย/ นาง/นางสาว)..................................................................................................................................................
เป็นบุคคลธรรมดา อายุ.....................................ปี สัญชาติ................................. เลขหมายประจ้าตัวประชาชน

เลขที่ - - - - อยู่บ้าน / ส้านักงานเลขท่ี.................................หมู่ที่........................................
ตรอก / ซอย............................................ต้าบล / แขวง…….…........................ อ้าเภอ/เขต.....................................................
จังหวัด........................................โทรศัพท์......................................โทรสาร..............................................................................
เป็นนิติบุคคลประเภท.....................................................................จดทะเบียนเมื่อ..............................................................

มีส้านักงานอยู่เลขท่ี....................หมู่ที.่.....................ตรอก / ซอย..............................ถนน......................................................
ต้าบล/แขวง .....................................อ้าเภอ/เขต......................................จังหวัด....................................................................
โทรศัพท์...........................................................................โทรสาร............................................................................................
เป็นผู้ถือใบอนุญาต /ผู้รับมอบอ้านาจจากผู้ถือใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เล่มที.่.................เลขที่..................................................ปี........................ ประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ประเภท.........................................................................ล้าดับท่ี..............................................โดยใช้ช่ือสถานประกอบการ
ว่า..........................................................................................................สถานที่ตั้งเลขที่.....................หมู่
ท่ี..................................
ตรอก/ซอย.............................ถนน................................ต้าบล...................................อ้าเภอ....................................................
จังหวัด.................................... โทรศัพท์ ....................................... โทรสาร.............................................................................

ขอยื่นค้าขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน เนื่องจาก
ใบอนุญาตของข้าพเจ้าดังกล่าวข้างต้น

สูญหาย
ถูกท้าลาย
ช้ารุดในสาระส้าคัญ

โดยมีหลักฐานเอกสารและหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑. ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนและส้าเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบการ
๒. ส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)
๓. ส้าเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี (กรณีสูญหาย)
๔. ใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ (กรณีถูกท้าลายหรือช้ารุด)
๕. ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการจากส่วนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง
๖. หนงัสอืมอบอ้านาจท่ีถูกต้องตามกฎหมายพร้อมส้าเนาบัตรประจ้าตวัประชาชนของผูร้ับมอบ

อ้านาจ (กรณีเจ้าของไม่สามารถมายื่นค้าขอด้วยตนเอง)
๗. อื่น ๆ (ระบุ)..........................................................................................................................

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบค้าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)..........................................................ผู้รับใบแทนใบอนุญาต

(..........................................................)

คําขอเลขที.่.................../..............
(เจ้าหน้าที่กรอก)
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