
การประกอบกจิการทีเ่ปนอนัตรายตอสุขภาพ  
ในเขตเทศบาลตาํบลประโคนชยั (13 กลุมกจิการ) 

 
 
 
 
 
 
 

 
ตามความในมาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติ

เทศบาลพ.ศ. ๒๔๙๖ และแกไขเพิ่มเติมและประกอบกับ มาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ 
มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓  และมาตรา ๖๕ แหง พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อัน
เปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลประโคนชัย โดย
ความเห็นชอบของสภาเทศบาล และผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมย 

ผูเปนเจาของหรือบุคคลที่เรียกช่ืออยางอ่ืนซ่ึงรับผิดชอบดําเนินการสถานประกอบกิจการ
น้ัน กิจการประเภทตางๆดังตอไปน้ี เปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ และตองมีการควบคุม
ภายในเทศบาล  
 ๑. กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว 

(๑) การเพาะพันธุ เล้ียง และการอนุบาลสัตวทุกชนิด 

(๒) การประกอบกิจการเล้ียง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน 

เพื่อใหประชาชนเขาชมหรือเพื่อประโยชนของกิจการน้ัน ทั้งน้ี ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดู หรือ

คาบริการไมวาทางตรง หรือทางออม หรือไมก็ตาม 

 ๒. กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

(๑) การฆา หรือชําแหละสัตว ยกเวน ในสถานที่จําหนายอาหาร เรขาย ขายในตลาด 

(๒) การหมัก ฟอก  ตาก หรือสะสมหนังสัตว ขนสัตว 

(๓) การสะสมเขา กระดูก หรือช้ินสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

(๔) การเคี่ยวหนัง  เอ็น หรือ ไขสัตว 

 

(๕) การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืนๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก เขา หนัง 

ขนสัตวหรือสวนอ่ืนๆของสัตวดวยการตม น่ึง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใดๆซ่ึงมิใชเพื่อเปนอาหาร 

(๖) การผลิต โม ปน บด ผสม บรรจุ สะสม หรือการกระทําอ่ืนใดตอสัตวหรือพืช หรือ

สวนหน่ึงสวนใดของสัตวหรือพืช เพื่อเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว 

 (๗) การผลิต แปรรูป สะสมหรือลางครั่ง 

๓ .กิจการทีเ่กี่ยวกับอาหาร เครื่องดืม่ น้ําดื่ม ยกเวนในสถานทีจ่ําหนายอาหาร การเรขาย การขาย

ในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

 (๑)  การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ  นํ้าพริกแกง นํ้าพริกปรุงสําเร็จ เตาเจ้ียว ซีอ้ิว นํ้าจ้ิม 

หรือซอสปรุงรสชนิดตางๆ  

            (๒) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดองจากสัตว ไดแก ปลารา ปลาเจา กุง

เจา ปลาสม ปลาจอม แหนม หมํ่า ไสกรอก กะป นํ้าปลา หอยดอง นํ้าเคย นํ้าบูดู ไตปลา หรือ

ผลิตภัณฑอ่ืนที่คลายคลึงกัน 

 (๓) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมักดอง  แชอ่ิม  จากผัก  ผลไม หรือพืช

อยางอ่ืน 

 (๔) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก บด น่ึง ตม ตุน 

เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปง ยาง เผา หรือวิธีอ่ืนใด 

            (๕) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุลูกช้ิน 

            (๖) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เสนหม่ี ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาฮู วุนเสน 

เก้ียมอ๋ี เน้ือสัตวเทียม หรือผลิตภัณฑอ่ืนๆที่คลายคลึง 

 (๗) การผลิตบะหม่ี มักกะโรนี สปาเกตตี้ พาสตา หรือผลิตภัณฑอ่ืนๆ ที่คลายคลึงกัน 

 (๘) การผลิตขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ ขนมอบอ่ืนๆ 

 (๙) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ นํ้านม หรือผลิตภัณฑจากนํ้านมสัตว 

 (๑๐) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑเนย ผลิตภัณฑ

เนยเทียม และผลิตภัณฑเนยผสม 

(๑๑) การผลิตไอศกรีม 

(๑๒) การคั่ว สะสม หรือแบงบรรจุกาแฟ 

            (๑๓) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ใบชาแหง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืนๆ 

            (๑๔) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร ไวน นํ้าสมสายชู ขาว

หมาก นํ้าตาลเมา 

 



            (๑๕) การผลิตนํ้ากล่ัน นํ้าบริโภค นํ้าดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ 

            (๑๖) การผลิต สะสม แบงบรรจุ หรือขนสงนํ้าแข็ง 

            (๑๗) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ นํ้าอัดลม นํ้าหวาน นํ้าโซดา นํ้าจากพืช ผัก ผลไม 

เครื่องดื่มชนิดตางๆบรรจุกระปอง ขวด หรอืภาชนะอ่ืนใด 

            (๑๘) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด 

            (๑๙) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแตงอาหาร 

            (๒๐) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ นํ้าตาล นํ้าเช่ือม 

            (๒๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุแบะแซ 

            (๒๒) การแกะ ตัดแตง ลางสัตวนํ้าที่ไมใชเปนสวนหน่ึงของกิจการหองเย็น 

            (๒๓) การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 

            (๒๔) การเก็บ การถนองอาหารดวยเครื่องจักร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔. กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑทําความสะอาด  

 (๑) การผลิต โม บด ผสม หรือบรรจุยา 

 (๒) การผลิต บรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอาง รวมทั้งสบูที่ใชกับ

รางกาย 

 (๓) การผลิต บรรจุสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี 

 (๔) การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป 

 (๕) การผลิตผงซักฟอก สบู นํ้ายาทําความสะอาด หรือผลิตภัณฑทําความสะอาดตาง ๆ 

๕. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 

(๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุนํ้ามันจากพืช 

(๒) การลาง อบ รม หรือสะสมยางดิบ 

(๓) การผลิต หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู แปงจากพืช หรือแปงอ่ืน ๆ ใน

ทํานองเดียวกัน 

(๔) การสีขาว นวดขาวดวยเครื่องจักร หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใดๆก็ตาม 

(๕) การผลิตยาสูบ 

(๖) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช  

(๗) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย 

(๘) การผลิตเสนใยจากพืช 

(๙ ) การตาก สะสม ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง ขาวเปลือก ออย ขาวโพด 

๖. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

(๑) การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ เครื่องมือ  อุปกรณหรือเครื่องใชตางๆ ดวยโลหะ

หรือแร   

(๒) การถลุงแร การหลอม หรือโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๖ (๑) 

(๓) การกลึง เจาะ เช่ือม ตี ตดั ประสาน รีด หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักรหรือกาซ หรือ

ไฟฟา ยกเวน กิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน๖ (๑) 

(๔) การเคลือบ ชุบโลหะดวยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิเกิล หรือโลหะอ่ืนใด ยกเวน 

กิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน๖ (๑) 

(๕) การขัด  ลางโลหะดวยเครื่องจักร  หรือสารเคมี   ยกเวน  กิจการที่ไดรับใบอนุญาต

ใน ๖ (๑) 

(๖)  การทําเหมืองแร สะสม แยก คัดเลือก หรือลางแร 

๗.  กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล 

 (๑) การตอ ประกอบ เคาะ ปะผุ พนสี การพนสารกันสนิมยานยนต 

 (๒) การผลิตยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล 

 (๓) การซอม การปรับแตงเครื่องยนต เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟา ระบบปรับ

อากาศ หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล 

            (๔) การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกลซ่ึงมีไวบริการหรือ

จําหนาย และในการประกอบธุรกิจน้ันมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต เครื่องจักรหรือเคริ่องกล

ดังกลาวดวน 

 (๕) การลาง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต 

 (๖) การผลิต สะสม จําหนาย ซอม หรืออัดแบตเตอรี ่



 (๗) การจําหนาย ซอม ปะ เช่ือมยางยนตหรือตั้งศูนยถวงลอ 

 (๘) การผลิต ซอม ประกอบ หรืออัดผาเบรก ผาคลัตช 

            (๙) การสะสม การซอมเครื่องกล เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยาน

ยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกลเกา 

 

 

 

 

 

 

๘. กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ 

 (๑) การผลิตไมขีดไฟ 

 (๒) การเล่ือย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดรอง ทําคิ้ว หรือตัดไมดวยเครื่องจักร 

 (๓) การผลิต พน ทาสารเคลือบเงา หรือสี แตงสําเร็จส่ิงของเครื่องใช หรือผลติภัณฑจาก

ไมหวาย ชานออย 

 (๔) การอบไม 

 (๕) การผลิต สะสม แบงบรรจุธูป 

 (๖) การผลิตส่ิงของ เครื่องใช เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑอ่ืนใดดวยกระดาษ 

 (๗) การผลิตกระดาษตาง ๆ  

 (๘) การเผาถาน สะสมถาน 

๙. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 

 (๑) การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ เวนแตการใหบริการในสถานพยาบาลตาม

กฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 (๒) การประกอบกิจการอาบ อบนวด  

 (๓) การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพเวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน           

๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 (๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบนํ้า อบไอนํ้า อบสมุนไพร เวนแตเปนการใหบริการที่

ไดรับใบอนุญาตใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

            (๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใชโรงแรม ที่จัดไวเพื่อใหบริการพัก

ช่ัวคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีคาตอบแทนหรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

 (๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หรือหองแบงเชา หรือกิจการ

อ่ืนใดทํานองเดียวกัน 

 (๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

 (๘) การจัดใหมีมหรสพ การแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทค คาราโอเกะ หรือ

ตูเพลง หรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน  

 (๙) การประกอบกิจการสระวายนํ้า หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน เวนแตเปนการ

ใหบริการใน ๙ (๑) 

 (๑๐) การประกอบกิจการเลนสเกต หรือโรลเลอรเบรค หรือการเลนอ่ืน ๆ ในทํานอง

เดียวกัน 

 (๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแตงผม เวนแตกิจการที่อยูในบังคับตาม

กฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

 (๑๒) การประกอบกิจการสถานออกกําลังกาย 

(๑๓) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมนํ้าหนัก 

 (๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบล่ิง ตูเกม 

 (๑๕) การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 

            (๑๖) การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟ 

(๑๗) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข วิทยาศาสตร

หรือส่ิงแวดลอม 

 (๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง การเจาสวนหน่ึงสวนใดของรางกาย  

(๑๙) การประกอบกิจการใหมีการเล้ียงและดูแลเด็กที่บานของผูรับบริการ 

(๒๐) การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ 

(๒๑) การประกอบกิจการใหบริการสปา อาบนํ้า ตัดขน รับเล้ียงหรือรับฝากสัตวช่ัวคราว 

๑๐. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ 

(๑) การปนดาย กรอดาน ทอผาดวยเครื่องจักร หรือทอผาดวยก่ีกระตุก 

(๒) การสะสมปอ ปาน ฝาย นุน หรือใยสังเคราะห 

(๓) การปนฝาย นุน ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร 

(๔) การทอเส่ือ กระสอบ พรม หรือส่ิงทออ่ืน ๆ  ดวยเครื่องจักร 

(๕) การเย็บ ปกผา หรือส่ิงทออ่ืนดวยเครื่องจักร 

(๖) การพิมพผา หรือส่ิงทออ่ืน ๆ  

(๗) การซักอบ รีด  หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 



(๘) การยอม ฟอก กัดสีผาหรือส่ิงทออ่ืน ๆ 

๑๑. กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง 

(๑) การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑดินเผา 

(๒) การระเบิด โม บด หรือยอยหินดวยเครื่องจักร 

(๓) การผลิตเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืนดวยซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง 

(๔) การสะสม ผสมซีเมนต หิน ดิน ทราย วัสดุกอสราง รวมทั้งการขุดตัก ดูด โม บด 

หรือยอยดวยเครื่องจักร ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๑๑ (๒) 

 (๕) การเจียรไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๖) การเล่ือย ตัด หรือประดิษฐหินเปนส่ิงของตาง เครื่องใช หรือผลิตภัณฑตางๆ 

 (๗) การผลิตชอลค ปูนปาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน 

(๘) การผลิต ผลิตภัณฑตาง ๆ ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม  

(๙) การผลิต ตัด บด กระจก หรือผลิตภณัฑแกว 

(๑๐) การผลิตกระดาษทรายหรือผาทราย 

(๑๑) การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

(๑๒) การลาง การขัด การพนทรายลงบนพื้นผิวกระจก แกว หิน หรือวัตถุอ่ืนใด ยกเวน

กิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๖ (๕) 

๑๒. กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม ถานหินถานโคกและ สารเคมีตางๆ 

(๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกรด ดาง สารออกซิไดส หรือสารตัวทําละลาย 

 (๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกาซ 

 (๓) การผลิต สะสม กล่ัน หรือขนสงนํ้ามันปโตรเลียม หรือผลิตภัณฑปโตรเลียม  

 (๔) การผลิต สะสม หรือขนสงถานหิน หรือถานโคก 

 (๕) การพนสี ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตในขอ ๗ (๑) 

 (๖) การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด เบเกอร

ไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๗) การโม สะสม หรือบดชัน 

 (๘) การผลิตสีหรือนํ้ามันผสมสี 

 (๙) การผลิต ลางฟลมรูปถาย หรือฟลมภาพยนต 

 (๑๐) การเคลือบ ชุบวัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด      เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลทหรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

 (๑๓) การผลิตนํ้าแข็งแหง 

 (๑๔) การผลิต สะสม ขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบในการผลิต

ดอกไมเพลิง 

 (๑๕) การผลิตแชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา 

 (๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

 (๑๗) การผลิต สะสม หรอืบรรจุกาว 

๑๓.  กิจการอื่น ๆ  

 (๑) การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

 (๒) การผลิต ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส อุปกรณ

ไฟฟา 

 (๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๔) การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือการถายเอกสาร 

 (๕) การสะสมวัตถุหรือส่ิงของที่ชํารุด ใชแลว หรือเหลือใช 

(๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา 

 (๗) การลางขวด ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑที่ใชแลวเพื่อนําไปใชใหมหรือแประสภาพเปน

ผลิตภัณฑใหม 

 (๘) การพิมพ เขียน พนสี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

 (๙) การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา 

 (๑๐) การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร 

(๑๑) การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลงหรือสัตวพาหะนําโรค 

(๑๒) การผลิตส่ิงของเครื่องใช หรือผลิตภัณฑจากยาง 

(๑๓) การผลิต สะสม หรือขนสงไบโอดีเซล และเอทานอล 

 

 

 

 

 

 



การขออนญุาตประกอบกจิการทีเ่ปนอันตรายตอสขุภาพ  

 

 

 

 

 

1. กรณีขออนุญาต (รายใหม) 

หลักฐานที่ตองใช 

1) บัตรประจําตัวและสําเนาทะเบียนบานผูขอใบอนุญาต (ถายเอกสารและรับรอง

สําเนาแนบมาดวย) 

2) บัตรประจําตัวและสําเนาทะเบียนบานผูจัดการ หากไมใชบุคคลเดียวกับผูถือ

ใบอนุญาต (ถายเอกสารและรับรองสําเนาแนบมาดวย) 

3) สําเนาทะเบียนบานของบานที่ใชเปนที่ตั้งของสถานประกอบการ (ถายเอกสารและ

รับรองสําเนาแนบมาดวย) 

4) สําเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคลพรอม แสดงบัตรประจําตัวของผูแทนนิติ

บุคคล (ถายเอกสารและรับรองสําเนาแนบมาดวย) หากผูขอเปนนิติบุคคล 

5) หลักฐานที่ใชแสดงวาอาคารที่ใชเปนสถาน ประกอบการสามารถประกอบการน้ันได

โดยถูกตองตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาหาร (ถายเอกสารและรับรองสําเนา

แนบมาดวย) 

6) หนังสือยินยอมใหใชอาคาร หรือสัญญาเชาจากเจาของอาคาร (กรณีผูขอรับ

ใบอนุญาตไมมีกรรมสิทธ์ิในอาคารที่ใชเปนสถานประกอบการ) 

7) หนังสือมอบอํานาจที่ถูกตองตามกฎหมาย พรอมสําเนาบัตรประจําตัวของผูมอบ

อํานาจ (กรณีเจาของไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง) 

8) ใบอนุญาตใหประกอบกิจการจากสวนราชการอ่ืนที่เก่ียวของ 

 

สิ่งที่ผูขออนุญาตตองปฏิบัต ิ

1) ตองจัดสถานที่ อุปกรณ เครื่องจักร วัตถุดิบใหไดสุขลักษณะ มีความปลอดภัยและ

ไมกอใหเกิดมลพิษตอส่ิงแวดลอมและเหตุเดือดรอนรําคาญตาม พ.ร.บ.การ

สาธารณสุข พ.ศ.2535 

2) ปฏิบัติตามคําแนะนําหรือคําส่ังของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนังงานทองถิ่น

แลวแตกรณี 

บทกําหนดโทษ 

1) ประกอบกิจการโดยไมไดรับอนุญาตตองถูกจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 

10,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

2) ไมปฏิบัติตามเง่ือนไขของเจาพนักงานทองถิ่นที่กําหนดในใบอนุญาต ตองถูกปรับไม

เกิน 2,000 บาท 

3) ไมแสดงใบอนุญาตไวในที่เปดเผยตองถูกปรับไมเกิน 500 บาท 

 

2. กรณีขอตออายุใบอนุญาต 

หลักฐานที่ตองใช 

1) เหมือนกับการขออนุญาตรายใหมในขอ 1 ยกเวนหลักฐานการใชอาคารตามกฎหมาย

วาดวยการควบคุมอาคาร 

2) ใบอนุญาต หรือใบอนุญาตการเปล่ียนแปลง 

สิ่งที่ผูขออนุญาตตองปฏิบัต ิ

1) ปฏิบัติเหมือนกับการขออนุญาตรายใหมในขอ 1 

2) ปฏิบัติตามเง่ือนไขของเจาพนักงานทองถิ่นที่กําหนดเพิ่มเติม (ถามี) 

3) ยื่นคําขอพรอมเสียคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตจะ ส้ินอายุและสามารถประกอบ

กิจการ 

บทกําหนดโทษ 

1) ขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตส้ินอายุ แตชําระคาธรรมเนียมเม่ือใบอนุญาต

หมดอายุแลว ตองเสียคาปรับเพิ่มรอยละ 20 ของคาธรรมเนียมที่คางชําระ หากไม

ยื่นเรื่องขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตส้ินอายุ ตองขออนุญาตใหม 



2) ไมตออายุใบอนุญาตติดตอกันเกิน 2 ครั้ง จะถูกส่ังใหหยุดการประกอบกิจการจนกวา

จะชําระคาธรรมเนียมที่คาง 

3) กรณีขออนุญาตเปล่ียนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการสถานที่  หรือ

เครื่องจักรตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

 

3. คาธรรมเนียมใบอนญุาต เสียคาธรรมเนียมในสวนที่เพิ่มขึ้นตามขนาด หรือประเภทของ

กิจการ 

หลักฐานที่ตองใช 

1) เหมือนกับการขออนุญาตรายใหมในขอ (1) 

2) ใบอนุญาตเดิม 

สิ่งที่ผูขออนุญาตตองปฏิบัต ิ

1) ปฏิบัติเหมือนกับการขออนุญาตรายใหมในขอ (1) 

2) ปฏิบัติตามเง่ือนไขของเจาพนักงานทองถิ่นที่กําหนดขึ้นเพิ่มเติม (ถามี) 

3) ตองไดรับหนังสืออนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นกอนจึงจะดําเนินงานเปล่ียนแปลง

ได 

บทกําหนดโทษ 

1) ดําเนินการเปล่ียนแปลงฯ โดยไมไดรับอนุญาตตองถูกจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับ

ไมเกิน 10,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

      4. กรณีขอรับใบแทนใบอนุญาต 

หลักฐานที่ตองใช 

1) เหมือนกับการขออนุญาตรายใหมในขอ 1  ยกเวนหลักฐานการใชอาคารตาม

กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

2) ใบอนุญาตและใบอนุญาตการเปล่ียนแปลง 

3) หลักฐานการแจงความกรณีใบอนุญาตสูญหาย 

 

สิ่งที่ผูขออนุญาตตองปฏิบัต ิ

1) ดําเนินการขอใบอนุญาตภายใน 15 วัน นับจากวันที่ สูญหาย หรือชํารุดใน

สาระสําคัญ 

 

บทกําหนดโทษ 

1) ไมขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน 15 วัน ตองถูกปรับไมเกิน 500 บาท 

 

4. กรณีแจงเลิกกิจการ 

หลักฐานที่ตองใช 

1. ใบอนุญาต 

2. ใบแทนใบอนุญาตและใบอนุญาตการเปล่ียนแปลงฯ (ถามี) 

3. บัตรประจําตัวและสําเนาทะเบียนบานของผูรับใบอนุญาต (ถายเอกสารและรับรอง

สําเนาดวย) 

สิ่งที่ผูขออนุญาตตองปฏิบัต ิ

1) ตองแจงเลิกกิจการกอนถึงกําหนดเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

บทกําหนดโทษ 

1) หากแจงเลิกกิจการแลวยังคงประกอบการตอไปอีกตองถูกจําคุกไมเกิน 6 เดือนหรือ

ปรับไมเกิน 10,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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