
 หน้า   ๑๑๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลสํานักทอง 
เร่ือง   กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เห็นเป็นการสมควรแก้ไขและปรับปรุงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลสํานักทอง   
ว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร 
ส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
(ฉบับที่  ๕)  พ .ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘   
มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องค์การบริหาร 
ส่วนตําบลสํานักทองโดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสํานักทองและนายอําเภอ 
เมืองระยอง  จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  ๑  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลสํานักทอง  เร่ือง  กิจการ 
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ  ๒  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสํานักทองตั้งแต่วันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ  ๓  ให้ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลสํานักทอง  เร่ือง  การควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๗   

ข้อ  ๔  บรรดาข้อบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศหรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ  ๕  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสํานักทอง  เป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตินี้และให้มี
อํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่ง  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

ข้อ  ๖  ในข้อบัญญัตินี้ 



 หน้า   ๑๑๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  “ผู้ดําเนินกิจการ”  หมายความว่า  ผู้ เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่ เรียกชื่ออย่างอื่น 
ซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น   

  “คนงาน”  หมายความว่า  ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ   
  “มลพิษทางเสียง”  หมายความว่า  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ

สถานประกอบกิจการที่ทําให้้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
  “มลพิษความสั่นสะเทือน”  หมายความว่า  สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจาก

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย
ของสาธารณชน   

  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความว่า  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน   

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความว่า  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน    

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

  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสํานักทอง 
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
หมวด  ๒ 

ประเภทกิจการที่ต้องควบคุม 
ข้อ  ๗  ให้กิจการประเภทต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมในเขตองค์การบริหาร

ส่วนตําบลสํานักทอง 
  (๑)  กิจการที่เก่ียวกับสัตว์เลี้ยง 
   (๑.๑)  การเพาะพันธุ์  เลี้ยง  และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด 
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   (๑.๒)  การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตว์  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ
ทํานองเดียวกัน  เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่า
ดูหรือค่าบริการในทางตรง  หรือทางอ้อม  หรือไม่ก็ตาม 

  (๒)  กิจการที่เก่ียวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
   (๒.๑)  การฆ่า  หรือชําแหละสัตว์  ยกเว้นในสถานท่ีจําหน่ายอาหาร  เร่ขาย  ฝง

หรือขาย  ในตลาด 
   (๒.๒)  การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว์  ขนสัตว์ 
   (๒.๓)  การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 
   (๒.๔)  การเค่ียวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว์ 
   (๒.๕)  การผลิตสิ่งของเคร่ืองใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  จากเปลือก  กระดอง  

กระดูก  เขา  หนัง  ขนสัตว์หรือส่วนอื่น ๆ  ของสัตว์ด้วยการต้ม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ  ซึ่งมิใช่
เพื่อเป็นอาหาร 

   (๒.๖)  การผลิต  โม่  ป่น  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือการกระทําอื่นใดต่อสัตว์
หรือพืช  หรือส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์ 

   (๒.๗)  การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือล้างคร่ัง 
  (๓)  กิจการที่เก่ียวกับอาหาร  เคร่ืองดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร   

การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
   (๓.๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  

เต้าเจี้ยว  ซีอิ๊ว  น้ําจิ้ม  หรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ 
   (๓.๒)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว์  ได้แก่  

ปลาร้า  ปลาเจ่า  กุ้งเจ่า  ปลาส้ม  ปลาจ่อม  แหนม  หมํ่า  ไส้กรอก  กะปิ  น้ําปลา  หอยดอง  น้ําเคย  
น้ําบูดู  ไตปลา  หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  ที่คล้ายคลึงกัน 

   (๓.๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แช่อิ่ม  จากผัก  
ผลไม้  หรือพืชอย่างอื่น 
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   (๓.๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก  บด  
นึ่ง  ต้ม  ตุ๋น  เค่ียว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  ป้ิง  ย่าง  เผา  หรือวิธีอื่นใด   

   (๓.๕)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น 
   (๓.๖)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  เส้นหม่ี  ขนมจีน  ก๋วยเตี๋ยว  เต้าฮวย  

เต้าหู้  วุ้นเส้น  เก้ียมอี๋  เนื้อสัตว์เทียม  หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  ที่คล้ายคลึงกัน 
   (๓.๗)  การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสต้า  หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  ที่

คล้ายคลึงกัน 
   (๓.๘)  การผลิต  ขนมปังสด  ขนมปังแห้ง  จันอับ  ขนมเป๊ียะ  ขนมอบอื่น ๆ 
   (๓.๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  น้ํานม  หรือผลิตภัณฑ์จากน้ํานมสัตว์ 
   (๓.๑๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑ์เนย  

ผลิตภัณฑ์เนยเทียม  และผลิตภัณฑ์เนยผสม 
   (๓.๑๑)  การผลิตไอศกรีม 
   (๓.๑๒)  การค่ัว  สะสม  หรือแบ่งบรรจุกาแฟ 
   (๓.๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  ใบชาแห้ง  ชาผง  หรือเคร่ืองดื่มชนิดผงอื่น ๆ 
   (๓.๑๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล์  สุรา  เบียร์  ไวน์  

น้ําส้มสายชู  ข้าวหมาก  น้ําตาลเมา 
   (๓.๑๕)  การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเคร่ืองจําหน่ายอัตโนมัติ 
   (๓.๑๖)  การผลิต  สะสม  แบ่งบรรจุ  หรือขนส่งน้ําแข็ง 
   (๓.๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจากพืช  ผัก  

ผลไม้  เคร่ืองดื่มชนิดต่าง ๆ  บรรจุกระป๋อง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด 
   (๓.๑๘)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารบรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 
   (๓.๑๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแต่งอาหาร 
   (๓.๒๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม 
   (๓.๒๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุแบะแซ 
   (๓.๒๒)  การแกะ  ตัดแต่ง  ล้างสัตว์น้ํา  ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น 



 หน้า   ๑๒๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๓.๒๓)  การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร 
   (๓.๒๔)  การเก็บ  การถนอมอาหารด้วยเคร่ืองจักร  
  (๔)  กิจการที่เก่ียวกับยา  เวชภัณฑ์  อุปกรณ์การแพทย์  เคร่ืองสําอาง  ผลิตภัณฑ์ 

ทําความสะอาด 
   (๔.๑)  การผลิต  โม่  บด  ผสม  หรือบรรจุยา 
   (๔.๒)  การผลิต  บรรจุยาสีฟัน  แชมพู  ผ้าเย็น  กระดาษเย็น  เคร่ืองสําอาง  

รวมทั้งสบู่ที่ใช้กับร่างกาย 
   (๔.๓)  การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑ์จากสําลี 
   (๔.๔)  การผลิตผ้าพันแผล  ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อมสําเร็จรูป 
   (๔.๕)  การผลิตผงซักฟอก  สบู่  น้ํายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑ์ทํา

ความสะอาดต่าง ๆ 
  (๕)  กิจการที่เก่ียวกับการเกษตร 
   (๔.๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุน้ํามันจากพืช 
   (๔.๒)  การล้าง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ 
   (๔.๓)  การผลิต  หรือแบ่งบรรจุแป้งมันสําปะหลัง  แป้งสาคู  แป้งจากพืชหรือ

แป้งอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
   (๔.๔)  การสีข้าว  นวดข้าวด้วยเคร่ืองจักร  หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ  ก็ตาม 
   (๔.๕)  การผลิตยาสูบ 
   (๔.๖)  การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช 
   (๔.๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุ๋ย 
   (๔.๘)  การผลิตเส้นใยจากพืช 
   (๔.๙)  การตาก  สะสม  ขนถ่ายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ข้าวเปลือก  อ้อย  

ข้าวโพด 
  (๖)  กิจการที่เก่ียวกับโลหะหรือแร่ 
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   (๖.๑)  การผลิตภาชนะ  เคร่ืองประดับ  เคร่ืองมือ  อุปกรณ์  หรือเคร่ืองใช้ต่าง ๆ  
ด้วยโลหะหรือแร่ 

   (๖.๒)  การถลุงแร่  การหลอม  หรือหล่อโลหะทุกชนิด  ยกเว้นกิจการที่ได้รับ
ใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

   (๖.๓)  การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะด้วยเคร่ืองจักร
หรือก๊าซ  หรือไฟฟ้า  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

   (๖.๔)  การเคลือบ  ชุบโลหะด้วยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือ
โลหะอื่นใด  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

   (๖.๕)  การขัด  ล้างโลหะด้วยเคร่ืองจักร  หรือสารเคมี  ยกเว้นกิจการที่ได้รับ
ใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

   (๖.๖)  การทําเหมืองแร่  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือล้างแร่ 
  (๗)  กิจการที่เก่ียวกับยานยนต์  เคร่ืองจักรหรือเครื่องกล 
   (๗.๑)  การต่อ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พ่นสี  หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 
   (๗.๒)  การผลิตยานยนต์  เคร่ืองจักร  หรือเครื่องกล 
   (๗.๓)  การซ่อม  การปรับแต่งเคร่ืองยนต์  เคร่ืองจักร  เคร่ืองกล  ระบบไฟฟ้า

ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์  เคร่ืองจักร  หรือเครื่องกล 
   (๗.๔)  การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์  เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองกล  ซึ่งมีไว้

บริการหรือจําหน่าย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์  เคร่ืองจักรหรือ
เคร่ืองกลดังกล่าวด้วย 

   (๗.๕)  การล้าง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต์ 
   (๗.๖)  การผลิต  สะสม  จําหน่าย  ซ่อม  หรืออัดแบตเตอร่ี 
   (๗.๗)  การจําหน่าย  ซ่อม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต์  หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ 
   (๗.๘)  การผลิต  ซ่อม  ประกอบ  หรืออัดผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์ 
   (๗ .๙)  การสะสม  การซ่อมเคร่ืองกล  เคร่ืองจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่ เป็น

ส่วนประกอบของยานยนต์  เคร่ืองจักร  หรือเครื่องกลเก่า 
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  (๘)  กิจการที่เก่ียวกับไม้หรือกระดาษ 
   (๘.๑)  การผลิตไม้ขีดไฟ 
   (๘.๒)  การเลื่อย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดร่อง  ทําค้ิว  หรือตัดไม้ด้วยเคร่ืองจักร 
   (๘.๓)  การผลิต  พ่น  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แต่งสําเร็จสิ่งของเคร่ืองใช้หรือ

ผลิตภัณฑ์จากไม้  หวาย  ชานอ้อย 
   (๘.๔)  การอบไม้ 
   (๘.๕)  การผลิต  สะสม  แบ่งบรรจุธูป 
   (๘.๖)  การผลิตสิ่งของ  เคร่ืองใช้  เคร่ืองเขียน  หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดด้วยกระดาษ 
   (๘.๗)  การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ 
   (๘.๘)  การเผาถ่าน  หรือสะสมถ่าน 
  (๙)  กิจการที่เก่ียวกับการบริการ 
   (๙.๑)  การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการใน

สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
   (๙.๒)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด 
   (๙.๓)  การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับ

ใบอนุญาตใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
   (๙.๔)  การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เว้นแต่เป็น

การให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
   (๙.๕)  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพื่อให้บริการ  

พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 
   (๙.๖)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดให้เช่า  ห้องเช่า  หรือห้องแบ่งเช่า

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 
   (๙.๗)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
   (๙.๘)  การจัดให้มีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เต้นรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  

คาราโอเกะ  หรือตู้เพลง  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
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   (๙.๙)  การประกอบกิจการสระว่ายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน  
เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๙.๑) 

   (๙.๑๐)  การประกอบกิจการการเล่นสเกต  หรือโรลเลอร์เบลด  หรือการเล่นอื่น ๆ  
ในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๑๑)  การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแต่งผม  เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับ
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

   (๙.๑๒)  การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย 
   (๙.๑๓)  การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนัก 
   (๙.๑๔)  การประกอบกิจการสวนสนุก  โบว์ลิ่ง  หรือตู้เกม 
   (๙.๑๕)  การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ 
   (๙.๑๖)  การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
   (๙.๑๗)  การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  การสาธารณสุข

วิทยาศาสตร์หรือสิ่งแวดล้อม 
   (๙.๑๘)  การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย 
   (๙.๑๙)  การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ 
   (๙.๒๐)  การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ 
   (๙.๒๑)  การประกอบกิจการให้บริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์

ชั่วคราว 
  (๑๐)  กิจการที่เก่ียวกับสิ่งทอ 
   (๑๐.๑)  การป่ันด้าย  กรอด้าย  ทอผ้าด้วยเคร่ืองจักร  หรือทอผ้าด้วยก่ีกระตุก 
   (๑๐.๒)  การสะสมปอ  ป่าน  ฝ้าย  นุ่น  หรือใยสังเคราะห์ 
   (๑๐.๓)  การป่ันฝ้าย  นุ่น  ใยสังเคราะห์ด้วยเคร่ืองจักร 
   (๑๐.๔)  การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออื่น ๆ  ด้วยเคร่ืองจักร 
   (๑๐.๕)  การเย็บ  ปักผ้า  หรือสิ่งทออื่น ๆ  ด้วยเคร่ืองจักร 
   (๑๐.๖)  การพิมพ์ผ้า  และสิ่งทออื่น ๆ 
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   (๑๐.๗)  การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผ้าด้วยเคร่ืองจักร 
   (๑๐.๘)  การย้อม  ฟอก  กัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่น ๆ 
  (๑๑)  กิจการที่เก่ียวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (๑๑.๑)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
   (๑๑.๒)  การระเบิด  โม่  บด  หรือย่อยหิน  ด้วยเคร่ืองจักร 
   (๑๑.๓)  การผลิตสิ่งของ  เคร่ืองใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  ด้วยซีเมนต์หรือวัตถุ 

ที่คล้ายคลึง 
   (๑๑.๔)  การสะสม  ผสมซีเมนต์  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุก่อสร้าง  รวมทั้งการขุด  

ตัก  ดูด  โม่  บด  หรือย่อยด้วยเคร่ืองจักร  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๑๑.๒) 
   (๑๑.๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (๑๑.๖)  การเลื่อย  ตัด  หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ  เคร่ืองใช้  หรือผลิตภัณฑ์ต่าง  ๆ
   (๑๑.๗)  การผลิตชอล์ก  ปูนปลาสเตอร์  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน 
   (๑๑.๘)  การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม 
   (๑๑.๙)  การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
   (๑๑.๑๐)  การผลิตกระดาษทราย  หรือผ้าทราย 
   (๑๑.๑๑)  การผลิตใยแก้ว  หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 
   (๑๑.๑๒)  การล้าง  การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แก้ว  หิน  หรือ

วัตถุอื่นใดยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๖.๕) 
  (๑๒)  กิจการที่เก่ียวกับปิโตรเลียม  ปิโตรเคมี  ถ่านหิน  ถ่านโค้ก  และสารเคมีต่าง ๆ 
   (๑๒.๑)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนส่งกรด  ด่าง  สารออกซิไดซ์  หรือสาร

ตัวทําละลาย 
   (๑๒.๒)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนส่งก๊าซ 
   (๑๒.๓)  การผลิต  สะสม  กลั่น  หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
   (๑๒.๔)  การผลิต  สะสม  หรือขนส่งถ่านหิน  หรือถ่านโค้ก 
   (๑๒.๕)  การพ่นสี  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๗.๑) 
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   (๑๒.๖)  การผลิตสิ่งของเคร่ืองใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม  พลาสติก  
เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

   (๑๒.๗)  การโม่  สะสม  หรือบดชัน 
   (๑๒.๘)  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 
   (๑๒.๙)  การผลิต  ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ 
   (๑๒.๑๐)  การเคลือบ  ชุบวัตถุด้วยพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุ  

ที่คล้ายคลึง 
   (๑๒.๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (๑๒.๑๒)  การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
   (๑๒.๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแห้ง 
   (๑๒.๑๔)  การผลิต  สะสม  ขนส่งดอกไม้เพลิง  หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบ  

ในการผลิตดอกไม้เพลิง 
   (๑๒.๑๕)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 
   (๑๒.๑๖)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 
   (๑๒.๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว 
  (๑๓)  กิจการอื่น ๆ 
   (๑๓.๑)  การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเคร่ืองจักร 
   (๑๓.๒)  การผลิต  ซ่อมเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์  เคร่ืองไฟฟ้า  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า 
   (๑๓.๓)  การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (๑๓.๔)  การพิมพ์แบบ  พิมพ์เขียว  หรือถ่ายเอกสาร 
   (๑๓.๕)  การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด  ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 
   (๑๓.๖)  การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
   (๑๓.๗)  การล้างขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพื่อนําไปใช้ใหม่หรือ 

แปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 



 หน้า   ๑๒๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๑๓.๘)  การพิมพ์  เขียน  พ่นสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ 
   (๑๓.๙)  การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 
   (๑๓.๑๐)  การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เคร่ืองจักร 
   (๑๓.๑๑)  การให้บริการควบคุมป้องกันและกําจัดแมลง  หรือสัตว์พาหะนําโรค 
   (๑๓.๑๒)  การผลิตสิ่งของ  เคร่ืองใช้  หรือผลิตภัณฑ์จากยาง 
   (๑๓.๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล 
ข้อ  ๘  สถานประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามข้อบัญญัติที่ตั้งอยู่ในเขตท่ีกฎหมายว่าด้วย

การผังเมือง  หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใดที่เข้าข่าย
เป็นโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเก่ียวกับวัตถุอันตราย  จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  
และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องด้วย  แล้วแต่กรณี 

หมวด  ๓ 
สถานที่ตั้ง  ลักษณะอาคารและการสุขาภิบาล 

ข้อ  ๙  สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  
โรงเรียนสถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อื่นๆตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายอื่น 
ที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้น
จะต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  
โรงพยาบาลชุมชน  สถานีอนามัย  หรือหน่วยงานราชการตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลสํานักทองกําหนด 
เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพอนามัยหรือการก่อเหตุรําคาญของประชาชน 

ข้อ  ๑๐  สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  ต้องเป็นอาคารท่ีมีความม่ันคง  แข็งแรง  เหมาะสมที่จะประกอบกิจการ 

ที่ขออนุญาตได้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องบันไดหนีไฟหรือทางออก
ฉุกเฉินมีลักษณะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  ต้องไม่มี
สิ่งกีดขวาง  มีแสงสว่างเพียงพอ  และมีป้ายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินต้องมี 
ไฟส่องสว่างฉุกเฉินเม่ือระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง 



 หน้า   ๑๒๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๒)  ต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

  (๓)  ต้องมีห้องน้ําและห้องส้วมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วย 
การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่ เ ก่ียวข้อง  และมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพ 
ที่ถูกสุขลักษณะเป็นประจําทุกวัน 

ข้อ  ๑๑  สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเป้ือนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใด
อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องจัดให้มีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ที่ล้างตาฉุกเฉิน  ตามความจําเป็น 
และเหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไว้กฎหมาย 
ว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง   

ข้อ  ๑๒  สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  
ดังนี้ 

  (๑)  มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและ
ประเภทมูลฝอย  รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้น
อยู่เสมอ 

  (๒)  ในกรณีที่มีการกําจัดเอง  ต้องได้รับความเห็นชอบจากพนักงานท้องถ่ินและต้อง
ดําเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติว่าด้วยการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

  (๓)  กรณีที่มูลฝอยที่ปนเป้ือนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใดที่อาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  จะต้องดําเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

ข้อ  ๑๓  สถานประกอบกิจการต้องมีการป้องกันและกําจัดแมลงและสัตว์ที่ เป็นพาหนะ 
ของโรคติดต่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม 

ข้อ  ๑๔  สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้สําหรับการประกอบอาหาร  
การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงาน  ต้องมีการดําเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติ 
ว่าด้วยสถานจําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

ข้อ  ๑๕  สถานประกอบกิจการต้องจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  ปลอดภัย   
เป็นสัดส่วนและต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอ   



 หน้า   ๑๒๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

หมวด  ๔ 
การชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ข้อ  ๑๖  สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

ข้อ  ๑๗  สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการป้องกันเพื่อความปลอดภัย  ดังนี้ 
  (๑)  มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้และเครื่องดับเพลิงว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

แลกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  จะต้องมีการบันทึกการบํารุงรักษาเคร่ืองดับเพลิงอย่างน้อยหกเดือน 
ต่อคร้ัง  และมีการฝึกอบรมการดับเพลิงเบ้ืองต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการกําหนดหรือยอมรับให้แก่
คนงานไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

  (๒)  กรณีที่มีวัตถุอันตราย  ต้องมีสถานที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตรายหรือ
สิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะ  ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง   

หมวด  ๕ 
การควบคุมของเสีย  มลพิษหรือสิ่งใด ๆ 

ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบการ 
ข้อ  ๑๘  สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงหรือ 

ความสั่นสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใช้สารเคมีหรือ 
วัตถุอันตรายจะต้องดําเนินการควบคุมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรําคาญหรือเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพของคนงานละผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง 

หมวด  ๖ 
การขออนุญาตและใบอนุญาต 

ข้อ  ๑๙  เม่ือพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินกิจการ
ตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ  ๗  ในลักษณะที่เป็นการค้า  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น   

ในการออกใบอนุญาต  เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้ ้รับใบอนุญาต
ปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไว้โดยทั่วไปในข้อบัญญัตินี้ก็ได้ 



 หน้า   ๑๒๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ใบอนุญาตให้ใช้ได้สําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แห่งเดียว   
ข้อ  ๒๐  ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตามที่ต้องมีการควบคุม  ตามข้อ  ๗  ในลักษณะที่เป็น

การค้าจะต้องย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน  
ดังต่อไปนี้   

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ   
  (๒)  สําเนาทะเบียนบ้าน   
  (๓)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  (๔)  อื่น ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลสํานักทองกําหนด   
ข้อ  ๒๑  เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ  ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้  ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินรวบรวม 
ความไม่ถูกต้อง  หรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด  และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ 
ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาต  ก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้ง 
แจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคําขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําส่ังไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล 
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคําขอ  ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วน 
ตามที่กําหนดในข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาต
ได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสองให้ขยายออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง  คร้ังละไม่เกินสิบห้าวัน   
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลา 
ตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้นแล้วแต่กรณี 

ข้อ  ๒๒  ผู้ได้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ 
แจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร
ให้ถือว่าสละสิทธิ์ 



 หน้า   ๑๓๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ข้อ  ๒๓  ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้ได้เพียงในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลสํานักทองเท่านั้น   

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องย่ืนคําขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  เม่ือได้ย่ืนคําขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้ว  ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต   

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ
และเง่ือนไขที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๒๐  ด้วย 

ข้อ  ๒๔  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตคร้ังแรก  หรือก่อนใบอนุญาต
สิ้นอายุสําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถ้ามิได้เสีย
ค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละย่ีสิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้าง
ชําระเว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียม 
คร้ังต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจํานวน 

ข้อ  ๒๕  บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร 
ส่วนตําบลสํานักทอง 

ข้อ  ๒๖  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ  ๒๗  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  
หรือชํารุดตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 



 หน้า   ๑๓๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก
การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกอบด้วย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย   

ข้อ  ๒๘  ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้
เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้
ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน   

ขอ้  ๒๙  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต   
  (๑)  ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองคร้ังขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้

ใบอนุญาตอีก   
  (๒)  ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕   
  (๓)  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  
หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต
ตามข้อบัญญัตินี้  และการไม่ปฏิบัติหรือการปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ
ของประชาชน  หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ข้อ  ๓๐  คําสั่งพักการใช้ใบอนุญาต  และคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าวให้ส่งโดยทาง
ไปรษณีย์ตอบรับ  หรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน 
ของผู้รับใบอนุญาตและให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตน้ันได้ทราบคําสั่งแล้ว  ตั้งแต่เวลาที่คําสั่งไปถึงหรือ 
วันปิดคําสั่งแล้วแต่่กรณี   



 หน้า   ๑๓๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ข้อ  ๓๑  ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

หมวด  ๗ 
บทกําหนดโทษ 

ข้อ  ๓๒  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สุรินทร์  ตรีไตรรัตนกูล 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสํานักทอง 



บัญชีอัตราคา่ธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลสํานักทอง 
เรื่อง  กิจการที่เปน็อันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 

ลําดับที ่ รายการ 
ค่าธรรมเนียมต่อปี  

หมายเหตุ
บาท สตางค์

 
(๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑.  กิจการทีเ่ก่ียวกับสัตว์เลีย้ง 
การเพาะพันธ์ุ  เลี้ยง  และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด 
ก.  การเลี้ยงมา้  โค  กระบือ  แพะ  แกะ 
    ๑)  ต้ังแต่  ๖  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๒๐  ตัว 
    ๒)  ต้ังแต่  ๒๑  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๕๐  ตัว 
    ๓)  ต้ังแต่  ๕๑  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๑๐๐  ตัว 
    ๔)  ต้ังแต่  ๑๐๑  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๒๐๐  ตัว 
    ๕)  ต้ังแต่  ๒๐๑  ตัวขึ้นไป 
ข.  การเลี้ยงสกุร 
     ๑)  ต้ังแต่  ๖  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๒๐  ตัว 
     ๒)  ต้ังแต่  ๒๑  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๕๐  ตัว 
     ๓)  ต้ังแต่  ๕๑  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๑๐๐  ตัว 
     ๔)  ต้ังแต่  ๑๐๑  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๒๐๐  ตัว 
     ๕)  ต้ังแต่  ๒๐๑  ตัวขึ้นไป 
ค.  การเลี้ยงห่าน  เป็ด  ไก่ 
    ๑)  ต้ังแต่  ๕๐  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๑๐๐  ตัว 
    ๒)  ต้ังแต่  ๑๐๑  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๕๐๐  ตัว 
    ๓)  ต้ังแต่  ๕๐๑  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ตัว 
    ๔)  ต้ังแต่  ๑,๐๐๑  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๒,๐๐๐  ตัว 
    ๕)  ต้ังแต่  ๒,๐๐๑  ตัวขึ้นไป 
ง.  การเลี้ยงสัตว์นํ้า  สัตว์เลื้อยคลาน  แมลง  เพ่ือจําหน่าย 
    ๑)  ต้ังแต่  ๕๐๐  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ตัว 
    ๒)  ต้ังแต่  ๑,๐๐๑  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๒,๐๐๐  ตัว 
    ๓)  ต้ังแต่  ๒,๐๐๑  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๓,๐๐๐  ตัว 
    ๔)  ต้ังแต่  ๓,๐๐๑  ตัวขึ้นไป 
จ.  การเลี้ยงสตัว์อ่ืน ๆ  ต้ังแต่  ๒๑  ตัวขึ้นไปเพ่ือจําหน่าย   
 

 
 
 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๒,๕๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
  ๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๒,๕๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 

๕๐๐ 

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

 

(๒) การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตว์  หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมี
ลักษณะทํานองเดียวกัน  เ พ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเ พ่ือ
ประโยชน์ของกิจการน้ัน  ทั้งน้ี  ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือ
ค่าบริการทางตรงหรือทางอ้อม  หรือไม่ก็ตาม 

๒,๐๐๐ -
 

 



 
 

-๒- 

ลําดับที ่ รายการ 
ค่าธรรมเนียมต่อปี 

หมายเหตุ 
บาท สตางค์

 
(๑) 

๒.  กิจการที่เก่ียวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
การฆ่า  หรือชําแหละสัตว์  ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร   
เร่ขาย  หรือขายในตลาด   

ก. โดยใช้เครื่องจักร 
ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

 
 
 

๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 
 
- 
- 

(๒) การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว์  ขนสัตว์ ๔,๐๐๐ - 
(๓) การสะสมเขา  กระดูก  หรือช้ินส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป ๔,๐๐๐ - 
(๔) การเคี่ยวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว์

ก. โดยใช้เครื่องจักร 
ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
- 
- 

(๕) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ  จากเปลือก
กระดอง  กระดูก  เขา  หนัง  ขนสัตว์หรือส่วนอ่ืน ๆ  ของสัตว์ 
ด้วยการต้ม  น่ึง  ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ  ซึ่งมิใช่เพ่ือเป็นอาหาร 

ก. โดยใช้เครื่องจักร 
๑) มีเน้ือที่ประกอบการต้ังแต่  ๑๐๑  ตารางเมตรขึ้นไป 
๒) มีเน้ือที่ประกอบการไม่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 

ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

 
 
 
 

๓,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 
 
 
- 
- 
- 

(๖) การผลิต  โม่  ป่น  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอ่ืนใดต่อ
สัตว์หรือพืชหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพ่ือเป็นอาหาร
สัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์ 

ก. สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่ต้ังแต่  ๖๐๑  ตารางเมตรขึ้นไป 
ข. สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่  ๔๐๑  –  ๖๐๐  ตารางเมตร 
ค. สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่  ๒๐๑  –  ๔๐๐  ตารางเมตร 
ง. สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่ไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

 
 

 
๒,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๘๐๐ 

 
 
 
- 
- 
- 
- 

(๗) การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือล้างคร่ัง ๑,๐๐๐ - 
 
 
 

(๑) 

๓.  กิจการที่เ ก่ียวกับอาหาร  เครื่องด่ืม  น้ําด่ืม  ยกเว้นใน
สถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการ
ผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  นํ้าพริกแกง  นํ้าพริกปรุงสําเร็จ  
เต้าเจี้ยว  ซีอ๊ิว  นํ้าจิ้ม  หรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ 

 
 
 

๒,๐๐๐ 

 
 
 
- 

 



 
 

-๓- 

ลําดับที ่ รายการ ค่าธรรมเนียมต่อปี หมายเหตุ บาท สตางค์
(๒) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว์  

ได้แก่  ปลาร้า  ปลาเจ่า  กุ้งเจ่า  ปลาส้ม  ปลาจ่อม  แหนม  หม่ํา  
ไส้กรอก  กะปิ  นํ้าปลา  หอยดอง  นํ้าเคย  นํ้าบูดู  ไตปลา  หรือ
ผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ  ที่คล้ายคลึงกัน

๒,๐๐๐ -  

(๓) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แช่อ่ิม   
จากผัก  ผลไม้  หรือพืชอย่างอ่ืน

๒,๐๐๐ -  

(๔) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการ
ตาก  บด  น่ึง  ต้ม  ตุ๋น  เคี่ยว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  
ป้ิง  ย่าง  เผา  หรือวิธีอ่ืนใด

๕๐๐ -  
 

(๕) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุลูกช้ิน 
       ก.  สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่ต้ังแต่  ๒๐๑  ตารางเมตร 
            ขึ้นไป 
       ข.  สถานที่ประกอบการมีเน้ือทีไ่ม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร

 
๒,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
- 
 
- 

 

(๖) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  เส้นหมี่  ขนมจีน  ก๋วยเต๋ียว  
เต้าฮวย  เต้าหู้  วุ้นเส้น  เก้ียมอ๋ี  เน้ือสัตว์เทียม  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ  
ที่คล้ายคลึงกัน 

๒,๐๐๐ 
 
 

- 
 
 

 

(๗) การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสต้า  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ  
ที่คล้ายคลึงกัน 
       ก.  โดยใช้เครื่องจักร 
       ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร

 
 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
 
- 
- 

 

(๘) การผลิต  ขนมปังสด  ขนมปังแห้ง  จันอับ  ขนมเป๊ียะ  ขนมอบอ่ืน ๆ 
       ก.  โดยใช้เครื่องจักร 
       ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร

 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
- 
- 

 

(๙) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  นํ้านม  หรือผลิตภัณฑ์จาก 
นํ้านมสัตว์

๔,๐๐๐ 
 

- 
 

 

(๑๐) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม 
ผลิตภัณฑ์เนย  ผลิตภัณฑ์เนยเทียม  และผลิตภัณฑ์เนยผสม

๑,๐๐๐ -  

(๑๑)   
 

การผลิตไอศกรีม   
       ก.  โดยใช้เครื่องจักร 
       ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร

 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
- 
- 

 

(๑๒) การค่ัว  สะสม  หรือแบ่งบรรจุกาแฟ 
       ก.  โดยใช้เครื่องจักร 
       ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร

 
๔,๐๐๐ 

๕๐๐ 

 
- 
- 

 

 



 
 

-๔- 

ลําดับที ่ รายการ ค่าธรรมเนียมต่อปี หมายเหตุ 
บาท สตางค์

(๑๓) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  ใบชาแห้ง  ชาผง  หรือเคร่ืองด่ืม
ชนิดผงอ่ืน ๆ   

๑,๐๐๐ - 

(๑๔) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  เอทลิแอลกอฮอล์  สุรา  เบียร์  
ไวน์  นํ้าส้มสายชู  ข้าวหมาก  นํ้าตาลเมา

๔,๐๐๐ - 

(๑๕) การผลิตนํ้ากลั่น  นํ้าบริโภค  นํ้าด่ืมจากเครื่องจําหน่ายอัตโนมัติ 
       ก.  โดยใช้เครื่องจักร 
       ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร

 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
- 
- 

(๑๖) การผลิต  สะสม  แบ่งบรรจุ  หรือขนส่งนํ้าแข็ง 
       ก.  โดยใช้เครื่องจักร 
       ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร

 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
- 
- 

(๑๗) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  นํ้าอัดลม  นํ้าหวาน  นํ้าโซดา  
นํ้าจากพืช  ผัก  ผลไม้  เครื่องด่ืมชนิดต่าง ๆ  บรรจุกระป๋อง  ขวด  
หรือภาชนะอ่ืนใด   
       ก.  โดยใช้เครื่องจักร 
       ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร

 
 
 

๔,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 
 
- 
- 

(๑๘) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารบรรจุกระป๋อง  ขวด  
หรือภาชนะอ่ืนใด 
       ก.  โดยใช้เครื่องจักร 
       ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร

 
 
๔,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 

- 
- 

(๑๙) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแต่งอาหาร ๕,๐๐๐ - 
(๒๐) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  นํ้าตาล  นํ้าเช่ือม ๕,๐๐๐ - 
(๒๑) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุแบะแซ ๒,๐๐๐ - 

  (๒๒) การแกะ  ตัดแต่ง  ล้างสัตว์นํ้า  ที่ไมใ่ช่เป็นส่วนหน่ึงของกิจการ
ห้องเย็น 

๑,๐๐๐  

(๒๓) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร ๓,๐๐๐ - 
(๒๔) การเก็บ  การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร 

       ก.  ๕  -  ๑๐  แรงม้า 
       ข.  มากกว่า  ๑๐  แรงม้าขึ้นไป

 
๔,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
- 
- 

 
 

(๑) 

๔ .   กิจการที่ เ ก่ียวกับยา  เวชภัณฑ์  อุปกรณ์การแพทย์  
เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด 
การผลิต  โม่  บด  ผสม  หรือบรรจุยา 
       ก.  สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่ต้ังแต่  ๒๐๑  ตารางเมตร   
            ขึ้นไป 
       ข.  สถานที่ประกอบการมีเน้ือทีไ่ม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร

 
 
 
๒,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
 
 

- 
 
- 

 



 
 

-๕- 

ลําดับที ่ รายการ ค่าธรรมเนียมต่อปี หมายเหตุ 
บาท สตางค์

(๒) การผลิต  บรรจุยาสีฟัน  แชมพู  ผ้าเย็น  กระดาษเย็น  
เครื่องสําอาง  รวมท้ังสบู่ที่ใช้กับร่างกาย

๒,๐๐๐ - 

(๓) การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑ์จากสําลี ๑,๐๐๐ - 
(๔) การผลิตผ้าพันแผล  ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อมสําเร็จรูป ๒,๐๐๐ - 
(๕) การผลิตผงซักฟอก  สบู่  นํ้ายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑ์ 

ทําความสะอาดต่าง ๆ   
๒,๐๐๐ - 

 
(๑) 

๕.  กิจการที่เก่ียวกับการเกษตร 
การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุนํ้ามันจากพืช

 
๒,๐๐๐ 

 
- 

(๒) การล้าง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ 
ก. โดยใช้เครื่องจักร 
ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร

 
๕,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
- 
- 

(๓) การผลิต  หรือแบ่งบรรจุแป้งมันสําปะหลัง  แป้งสาคู  แป้งจากพืช
หรือแป้งอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน

๕,๐๐๐  
- 

(๔) การสีข้าว  นวดข้าวด้วยเครื่องจักร  หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ 
ก็ตาม 

๓,๐๐๐ 
 

- 
 

(๕) การผลิตยาสูบ 
ก. โดยใช้เครื่องจักร 
ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร

 
๕,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
- 
- 

(๖) การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช  ๒,๐๐๐ - 
(๗) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุ๋ย 

ก. การผลิต 
ข. การสะสม  หรือแบ่งบรรจุ 

 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
- 
- 

(๘) การผลิตเส้นใยจากพืช ๒,๐๐๐ - 
(๙) การตาก  สะสม  ขนถ่ายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ข้าวเปลือก  

อ้อย  ข้าวโพด 
๒,๐๐๐ - 

 
(๑) 

๖.  กิจการที่เก่ียวกับโลหะหรือแร่ 
การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณ์  หรอื
เครื่องใช้ต่าง ๆ  ด้วยโลหะหรือแร่ 

ก. ผลิตโดยไม่ใช้เครื่องจักร 
ข. ผลิตโดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒  แรงม้า 
ค. ผลิตโดยใช้เครื่องจักรที่มี กําลังรวมกันต้ังแต่  ๓-๕  

แรงม้า 
ง. ผลิตโดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่  ๕  แรงม้า  

ขึ้นไป 

 
 
 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 

 
 
 
- 
- 
- 
- 

 



 
 

-๖- 

ลําดับที ่ รายการ 
ค่าธรรมเนียมต่อปี

หมายเหตุ 
บาท สตางค์

(๒) การถลุงแร่  การหลอม  หรือหล่อโลหะทุกชนิด  ยกเว้นกิจการที่
ได้รับใบอนุญาตใน  (๖) 
      ก.  โรงงานถลุงหรือหล่อหลอม 
      ข.  ประเภทร้านกลึงหรือหล่อหลอม

 
 

๕,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 
- 
- 

 

(๓) การกลึง  เจาะ  เช่ือม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะด้วย
เครื่องจักร  หรือก๊าซ  หรือไฟฟ้า  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาต 
ใน  (๖) 

๒,๐๐๐ -  

(๔) การเคลือบ  ชุบโลหะด้วยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  
หรือโลหะอ่ืนใด  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๖)

๓,๐๐๐ -  

(๕) การขัด  ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร  หรือสารเคมี  ยกเว้นกิจการที่
ได้รับใบอนุญาตใน  (๖) 
       ก.  สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่ต้ังแต่  ๒๐๑  ตารางเมตรข้ึนไป 
      ข.  สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่ไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร

 
 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 

- 
- 

 

(๖) การทําเหมืองแร่  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือล้างแร่ ๔,๐๐๐ - 
 

(๑) 
๗.  กิจการที่เก่ียวกับยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
การต่อ  ประกอบ  เคาะ  ปะผ ุ พ่นสี  หรือพ่นสารกนัสนิมยานยนต์ 
       ก.  สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่ต้ังแต่  ๒๐๑  ตารางเมตรข้ึนไป 
      ข.  สถานที่ประกอบการมีเน้ือทีไ่ม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร

 
 
๓,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 

- 
- 

 
 

(๒) การผลิตยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเคร่ืองกล   
(๓) การซ่อม  การปรับแต่งเคร่ืองยนต์  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบ

ไฟฟ้า  ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของ
ยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเคร่ืองกล 
       ก.  สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่ต้ังแต่  ๒๐๑ตารางเมตรขึ้นไป 
      ข.  สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่ไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร

 
 
 
๕,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 
 

- 
- 

 

(๔) การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์  เครื่องจักรหรือเคร่ืองกล   
ซึ่งมีไว้บรกิารหรือจําหน่าย  และในการประกอบธุรกิจน้ันมีการซ่อม
หรือปรับปรุงยานยนต์  เครื่องจักรหรือเคร่ืองกลดังกล่าวด้วย

๕,๐๐๐ -  

(๕) การล้าง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต์ ๑,๐๐๐ - 
(๖) การผลิต  สะสม  จําหน่าย  ซ่อม  หรืออัดแบตเตอรี่   

      ก.  การผลิตแบตเตอรี่ 
      ข.  การสะสม  จําหน่าย  ซ่อม  อัดแบตเตอรี่

 
๒,๐๐๐ 

๕๐๐ 

 
- 
- 

 

(๗) การจําหน่าย  ซ่อม  ปะ  เช่ือมยางยานยนต์  หรือต้ังศูนย์ถว่งล้อ 
       ก.  สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่ต้ังแต่  ๒๐๑  ตารางเมตรข้ึนไป 
      ข.  สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่ไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร

 
๑,๐๐๐ 

๗๕๐ 

 
- 
- 

 

 
 



 
 

-๗- 

ลําดับที ่ รายการ 
ค่าธรรมเนียมต่อปี

หมายเหตุ 
บาท สตางค์

(๘) การผลิต  ซ่อม  ประกอบ  หรืออัดผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์ 
  ก.  สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่ต้ังแต่  ๒๐๑  ตารางเมตรขึ้นไป 
  ข.  สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่ไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร

 
๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

 
- 
- 

 

(๙) 
 

การสะสม  การซ่อมเคร่ืองกล  เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็น
ส่วนประกอบของยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเคร่ืองกลเก่า 
  ก.  สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่ต้ังแต่  ๒๐๑  ตารางเมตรข้ึนไป 
  ข.  สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่ไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร

 
 

๕,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 
- 
- 

 
 

 
(๑) 

๘.  กิจการที่เก่ียวกับไม้หรือกระดาษ 
การผลิตไม้ขีดไฟ 

 
๓,๐๐๐ 

 
- 

 

(๒) การเลื่อย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดร่อง  ทาํคิ้ว  หรือตัดไม้ด้วย
เครื่องจักร 
  ก.  เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า  ๑๐  แรงม้าขึ้นไป 
  ข.  เครื่องจักรที่มีกําลังต้ังแต่  ๕  แรงม้าแต่ไม่เกิน  ๑๐  แรงม้า 
  ค.  เครื่องจักรที่มีกําลัง  ๕  แรงม้า  

 
 

๓,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

 
 
- 
- 
- 

 

(๓) การผลิต  พ่น  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แต่งสําเร็จสิ่งของ
เครื่องใช้  หรือผลิตภัณฑ์จากไม้  หวาย  ชานอ้อย 
  ก.  เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า  ๑๐  แรงม้าขึ้นไป 
  ข.  เครื่องจักรที่มีกําลังต้ังแต่  ๕  แรงม้าแต่ไม่เกิน  ๑๐  แรงม้า 
  ค.  เครื่องจักรที่มีกําลัง  ๕  แรงม้า  

 
 
๕,๐๐๐ 

๕๐๐ 
๒๐๐ 

 
 

- 
- 
- 

 

(๔) การอบไม้ ๓,๐๐๐ - 
(๕) การผลิต  สะสม  แบ่งบรรจุธูป ๒,๐๐๐ - 
(๖) การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช้  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใด 

ด้วยกระดาษ 
  ก.  สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่ต้ังแต่  ๒๐๑  ตารางเมตรขึ้นไป 
  ข.  สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่ไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร

 
 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 

- 
- 

 
 

 

(๗) การผลิตกระดาษชนิดต่าง  ๆ ๒,๐๐๐ - 
(๘) การเผาถ่าน  หรือสะสมถ่าน 

  ก.  ขายส่ง 
๑) สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่ต้ังแต่  ๒๐๑  ตารางเมตรข้ึนไป 
๒) สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่ไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

  ข.  ขายปลีก 
๑) สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่ต้ังแต่  ๒๐๑  ตารางเมตรข้ึนไป 
๒) สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่ไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร  

 
 
๒,๐๐๐ 

๕๐๐ 
 

๕๐๐ 
๒๐๐ 

 
 

- 
- 
 
- 
- 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

-๘- 

ลําดับที ่ รายการ 
ค่าธรรมเนียมต่อปี

หมายเหตุ 
บาท สตางค์

 
(๑) 

๙.  กิจการที่เก่ียวกับการบริการ 
การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการ 
ในสถานพยาบาล  ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

ก. สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่ต้ังแต่  ๒๐๑  ตารางเมตรข้ึนไป 
ข. สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่ไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร

 
 
 
๑๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
 
 

- 
- 

 
 
 
 

(๒) การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด 
ก. สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่ต้ังแต่  ๒๐๑  ตารางเมตรขึ้นไป 

       ข.  สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่ไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร

 
๑๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
- 
- 

 
 

(๓) การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการท่ี
ได้รับใบอนุญาตใน  (๙)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมาย 
ว่าด้วยสถานพยาบาล 

ก. สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่ต้ังแต่  ๒๐๑  ตารางเมตรขึ้นไป 
       ข.  สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่ไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร

 
 
 
๑๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
 
 

- 
- 

 

(๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบนํ้า  อบไอนํ้า  อบสมุนไพร   
เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๙)   
หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

ก. สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่ต้ังแต่๒๐๑ตารางเมตรขึ้นไป 
       ข.  สถานที่ประกอบการมีเน้ือทีไ่ม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร

 
 
 
๕,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 
 

- 
- 

 

(๕) การประกอบกิจการโรงแรม  สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพ่ือ
ให้บริการพักช่ัวคราวหรือสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใด 
โดยมีค่าตอบแทน  หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

ก. ไม่เกิน  ๒๐  ห้อง 
ข. ต้ังแต่  ๒๑  ห้อง  แต่ไม่เกิน  ๗๐  ห้อง 
ค. ตังแต่  ๗๑  ห้องขึ้นไป

 
 
 

๑,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 

(๖) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดให้เช่า  ห้องเช่า  หรือ 
ห้องแบ่งเช่าหรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

ก. ไม่เกิน  ๕  ห้อง 
ข. ต้ังแต่  ๖  -  ๑๐  ห้อง 
ค. ต้ังแต่  ๑๑  -  ๑๕  ห้อง 
ง. ต้ังแต่  ๑๖  -  ๒๐  ห้อง 
จ. ต้ังแต่  ๒๑  -  ๕๐  ห้อง 
ฉ. ต้ังแต่  ๕๑  ห้องขึ้นไป 

 
 

๑๐๐ 
๓๐๐ 
๔๐๐ 
๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

-๙- 

ลําดับที ่ รายการ 
ค่าธรรมเนียมต่อปี

หมายเหตุ 
บาท สตางค์

(๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
ก. ชนิดถาวร 
ข. ชนิดช่ัวคราว 

 
๒,๐๐๐ 

๕๐๐ 

 
- 
- 

 
 
 

(๘) การจัดให้มีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เต้นรํา  รําวง  รองเง็ง  
ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  หรือตู้เพลง  หรือการแสดงอ่ืน ๆ   
ในทํานองเดียวกัน 

ก.  สถานประกอบการมีเน้ือที่ต้ังแต่  ๒๐๑  ตารางเมตรข้ึนไป 
      ข.  สถานประกอบการมีเน้ือที่ไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 

 
 
 

๔,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 
 
- 
- 

 
 

(๙) การประกอบกิจการสระว่ายนํ้า  หรือกิจการอ่ืน ๆ  ในทํานอง
เดียวกัน  เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๙) 

๑,๐๐๐ - 
 

(๑๐) การประกอบกิจการการเล่นสเกต  หรือโรลเลอร์เบลด  หรือ
การเล่นอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

๔,๐๐๐ - 
 

(๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแต่งผม  เว้นแต่กิจการที่อยู่  
ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

๓๐๐ - 
 

(๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย ๒,๐๐๐ - 
(๑๓) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมนํ้าหนัก ๒,๐๐๐ - 
(๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก  โบว์ลิ่ง  หรือตู้เกม ๑,๐๐๐ - 
(๑๕) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ ๑,๐๐๐ - 
(๑๖) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ ๕,๐๐๐ - 
(๑๗) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  การสาธารณสุข  

วิทยาศาสตร์  หรือสิ่งแวดล้อม 
๑,๐๐๐ - 

(๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะส่วนหน่ึงส่วนใด
ของร่างกาย 

๕๐๐ - 

(๑๙) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน
ของผู้รับบริการ 

๑,๐๐๐ - 

(๒๐) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ ๑,๐๐๐ - 
(๒๑) การประกอบกิจการให้บริการสปา  อาบนํ้า  ตัดขน  รับเลี้ยงหรือ  

รับฝากสัตว์ช่ัวคราว 
๑,๐๐๐ - 

 
 



 
 

-๑๐- 

ลําดับที ่ รายการ 
ค่าธรรมเนียมต่อปี

หมายเหตุ 
บาท สตางค์

 
(๑) 

๑๐.  กิจการที่เก่ียวกับสิ่งทอ 
การป่ันด้าย  กรอด้าย  ทอผ้าด้วยเครื่องจักร  หรือทอผ้าด้วย 
ก่ีกระตุก 

ก. โดยใช้เครื่องจักร 
ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร

 
 
 

๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 
 
- 
- 

 

(๒) การสะสมปอ  ป่าน  ฝ้าย  นุ่น  หรือใยสังเคราะห์ ๒,๐๐๐ - 
(๓) การป่ันฝ้าย  นุ่น  ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร ๕,๐๐๐ - 
(๔) การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ  ด้วยเครื่องจักร ๕,๐๐๐ - 
(๕) การเย็บ  ปักผ้า  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ  ด้วยเครื่องจักร 

ก. ต้ังแต่  ๕  –  ๑๐  เครื่อง 
ข. ต้ังแต่  ๑๑-  ๒๐  เครื่อง 
ค. ต้ังแต่  ๒๑  เครื่องขึ้นไป

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
- 
- 
- 

 

(๖) การพิมพ์ผ้า  และสิ่งทออ่ืน ๆ ๑,๐๐๐ - 
(๗) การซัก  อบ  รีด  อัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร ๕๐๐ - 
(๘) การย้อม  ฟอก  กัดสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืน ๆ ๕๐๐ - 

 
 

(๑) 

๑๑.  กิจการทีเ่ก่ียวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต์  หรือวัตถุที่
คลา้ยคลึง 
การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 

ก. โดยใช้เครื่องจักร 
ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร

 
 
 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 

 
- 
- 

 

(๒) การระเบิด  โม่  บด  หรือย่อยหิน  ด้วยเครื่องจักร ๑๐,๐๐๐ - 
(๓) การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ  ด้วยซีเมนต์  หรือ

วัตถุที่คล้ายคลึง 
ก. ไม่เกิน  ๕,๐๐๐  กิโลกรัม 
ข. ต้ังแต่  ๕,๐๐๑  กิโลกรัมขึ้นไป

 
 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 
- 
- 

 

(๔) การสะสม  ผสมซีเมนต์  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุก่อสร้าง  รวมทั้ง
การขุด  ตัก  ดูด  โม่  บด  หรือย่อย  ด้วยเคร่ืองจักร  ยกเว้น
กิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๑๑.๒) 

ก. ๑  -  ๓  ตัน 
ข. ๔  -  ๕  ตัน 
ค. ๕  ตันขึ้นไป 

 
 
 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
 
 
- 
- 
- 

 

(๕) การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง ๒,๐๐๐ - 



 
 
 

-๑๑- 

ลําดับที ่ รายการ 
ค่าธรรมเนียมต่อปี

หมายเหตุ 
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(๖) การเลื่อย  ตัด  หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ  เครื่องใช้   
หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 

๑,๐๐๐ -  

(๗) การผลิตชอล์ก  ปูนปลาสเตอร์  ปูนขาว  ดินสอพอง   
หรือเผาหินปูน 

๒,๐๐๐ -  

(๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือ
ส่วนผสม  

๒,๐๐๐ -  

(๙) การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว ๔,๐๐๐ - 
(๑๐) การผลิตกระดาษทราย  หรือผ้าทราย ๒,๐๐๐ - 
(๑๑) การผลิตใยแก้ว  หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว ๒,๐๐๐ - 
(๑๒) การล้าง  การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แก้ว  หิน  

หรือวัตถุอ่ืนใด  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๖.๕)
๒,๐๐๐ -  

 
 

(๑) 

๑๒.  กิจการที่เก่ียวกับปิโตรเลียม  ปิโตรเคมี  ถ่านหิน  ถ่านโค้ก
และสารเคมีต่าง ๆ 
การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรอืขนส่งกรด  ด่าง  สารออกซไิดซ์  
หรือสารตัวทําละลาย 

 
 

๓,๐๐๐ 

 
 
- 

 

(๒) การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนส่งก๊าซ 
  ก.  ก๊าซหุงต้ม 
  ๑)  ไม่เกิน  ๒๐     ถัง 
  ๒)  ต้ังแต่  ๒๑      ถังขึ้นไป 
  ข.  ก๊าซออกซิเจน  ก๊าซอาเซททีลีน

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 
- 
- 
- 

 

(๓) การผลิต  สะสม  กลั่น  หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม 

ก. ต้ังแต่  ๑๐๐  ลิตร  แต่ไม่เกิน  ๕๐๐  ลิตร 
ข. ต้ังแต่  ๕๐๑  ลิตรขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ลิตร 
ค. ต้ังแต่  ๑,๐๐๑  ลิตรขึ้นไป

 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 

๒,๐๐๐ 

 
 
- 
- 
- 

 

(๔) การผลิต  สะสม  หรือขนส่งถ่านหิน  หรือถ่านโค้ก 
  ก.  เพ่ือขายส่ง 
       ๑)  สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่ต้ังแต่  ๑๐๑  ตารางเมตรข้ึนไป 
       ๒)  สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่ไม่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
  ข.  เพ่ือขายปลีก 
 ๑)  สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่ต้ังแต่  ๕๑  ตารางเมตรข้ึนไป 
 ๒)  สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่ไม่เกิน  ๕๐  ตารางเมตร

 
 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

 
 
- 
- 
 
- 
- 

 

(๕) การพ่นสี  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๗.๑) ๑,๐๐๐ - 



 
 
 

-๑๒- 

ลําดับที ่ รายการ 
ค่าธรรมเนียมต่อปี

หมายเหตุ 
บาท สตางค์

  (๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม  พลาสติก  
เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
  ก.  โดยใช้เครื่องจักร 
 ๑)  สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่ต้ังแต่  ๒๐๑  ตารางเมตรข้ึนไป 
 ๒)  สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่ไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
  ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

 
 

 
๕,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 

 
- 
- 
-

 

  (๗) การโม่  สะสม  หรือบดชัน ๒,๐๐๐ -
  (๘) การผลิตสีหรือนํ้ามันผสมสี ๕,๐๐๐ -
  (๙) การผลิต  ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ ๒,๐๐๐ -
(๑๐) การเคลือบ  ชุบวัตถุด้วยพลาสติก  เซลลลูอยด์  เบเกอร์ไลท์   

หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
๔,๐๐๐ -  

(๑๑) การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง ๔,๐๐๐ -
(๑๒) การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง ๒,๐๐๐ -
(๑๓) การผลิตนํ้าแข็งแห้ง ๒,๐๐๐ -
(๑๔) การผลิต  สะสม  ขนส่งดอกไม้ เพลิง  หรือสารเคมีอันเป็น

ส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง
๔,๐๐๐ -  

(๑๕) การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา ๕,๐๐๐ -
(๑๖) การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

  ก.  โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน  ๕  แรงม้า   
  ข.  โดยใช้เครื่องจักรต้ังแต่  ๕  แรงม้าขึ้นไป

 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
- 
-

 

(๑๗) การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว ๕,๐๐๐ -
 

  (๑) 
๑๓.  กิจการอ่ืน ๆ 
การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 
  ก.  เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่  ๒  แรงม้าขึ้นไป 
  ข.  เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒  แรงม้า

 
 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
 
- 
-

 

  (๒) การผลิต  การซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องไฟฟ้า  อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์  หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า 
  ก.  สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่ตํ่ากว่า  ๑๐๐  ตาราเมตร 
  ข.  สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่ต้ังแต่  ๑๐๑ - ๕๐๐ตารางเมตร 
  ค.  สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่ต้ังแต่ ๕๐๑ ตารางเมตรข้ึนไป

 
 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
 
- 
- 
-

 

  (๓) การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง ๑.๐๐๐ -
  (๔) การพิมพ์แบบ  พิมพ์เขียว  หรือถ่ายเอกสาร ๑,๐๐๐ -

 



 
 

-๑๓- 

ลําดับที ่ รายการ 
ค่าธรรมเนียมต่อปี

หมายเหตุ 
บาท สตางค์

  (๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด  ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 
  ก.  พ้ืนที่ไม่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร 
  ข.  พ้ืนที่ต้ังแต่  ๑๐๑  ตารางเมตรข้ึนไป  แต่ไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
  ค.  พ้ืนที่ต้ังแต่  ๒๐๑  ตารางเมตรข้ึนไป  แต่ไม่เกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร 
  ง.  พ้ืนที่ต้ังแต่  ๕๐๑  ตารางเมตรขึ้นไป

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
- 
- 
- 
-

  (๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
  ก.  สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่ไม่เกิน  ๕๐  ตารางเมตร 
  ข.  สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่ต้ังแต่  ๕๑ - ๑๐๐  ตารางเมตร 
  ค.  สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่ต้ังแต่  ๑๐๑  ตารางเมตรข้ึนไป

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
- 
- 
-

  (๗) การล้างขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว  เพ่ือนําไปใช้ใหม่  
หรือแปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่

  ๕๐๐ - 

  (๘) การพิมพ์  เขียน  พ่นสี  หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ 
  ก.  สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่ไม่เกิน  ๕๐  ตารางเมตร 
  ข.  สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่ต้ังแต่  ๕๑ - ๑๐๐  ตารางเมตร 
  ค.  สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่ต้ังแต่  ๑๐๑  ตารางเมตร  ขึ้นไป

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
- 
- 
-

  (๙) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา ๕,๐๐๐ -
(๑๐) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร 

  ก.  สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่ต้ังแต่  ๒๐๑  ตารางเมตรข้ึนไป 
  ข.  สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่ไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร

 
๕,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
- 
-

(๑๑) การให้บริการควบคุมป้องกันและกําจัดแมลง  หรือสัตว์พาหะนํา
โรค 

๑,๐๐๐ - 

(๑๒) การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช้  หรือผลิตภัณฑ์จากยาง 
  ก.  สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่ต้ังแต่  ๖๐๑  ตารางเมตรข้ึนไป 
  ข.  สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่ต้ังแต่  ๔๐๑ - ๖๐๐  ตารางเมตร 
  ค.  สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่ต้ังแต่  ๒๐๑ - ๔๐๐  ตารางเมตร 
  ง.  สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่ไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร

 
๑๐,๐๐๐ 
๘,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
- 
- 
- 
-

(๑๓) การผลิต  สะสม  หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล 
  ก.  สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่ต้ังแต่  ๒๐๑  ตารางเมตรข้ึนไป 
  ข.  สถานที่ประกอบการมีเน้ือที่ไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร

 
๕,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
- 
-

 
 
 
 
 



 
 

แบบคําขอรับใบอนุญาต   
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 

เขียนที่......................................................... 

วันที่.............เดือน............................พ.ศ.  ..................... 

ข้าพเจ้า...........................................................อายุ......................ปี  สัญชาติ............................. 

อยู่บ้านเลขที่...................  หมู่ที่....................  ตรอก/ซอย.......................................ถนน....................................
แขวง/ตําบล................................เขต/อําเภอ...........................  เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต..................................
จังหวัด.........................................หมายเลขโทรศัพท์........................................... 
  ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ   

(  )  สถานที่จาํหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร  ประเภท........................................................... 
  โดยมีพ้ืนที่ประกอบการ..........................................  ตารางเมตร 
(  )  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ประเภท........................................................................ 
  มีคนงาน......................................คน  ใช้เครื่องจักรขนาด.....................................แรงม้า 
(  )  กิจการตลาด  ที่มีการจําหน่าย................................(เป็นประจํา/เป็นครั้งคราว/ตามวันนัด) 
(  )  กิจการจําหน่ายสินค้าในที่/ทางสาธารณะ  จําหน่ายสินค้าประเภท...................................

   ณ  บริเวณ...........................................โดยวิธีการ................................................................ 
(  )  กิจการรับทําการเก็บ  ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจ  ประเภท  

  เก็บขนสิ่งปฏิกูล  โดยมีแหล่งกําจัดที่................................................................... 
  เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล  โดยมีระบบกําจัดที่................................................... 
  เก็บขนมลูฝอย  โดยมแีหล่งกําจัดที่..................................................................... 
  เก็บขนและกําจัดมูลฝอย  โดยมีแหล่งกําจัดที่...................................................... 

ต่อ  (เจ้าพนักงานท้องถิ่น)  .......................................พร้อมคําขอน้ี  ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐาน
และเอกสารมาด้วย  ดังน้ีคือ 

๑) สําเนาบัตรประจําตัว.........................(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
๒) สําเนาทะเบียนบ้าน 
๓) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง  คือ 

๓.๑)................................................................................................................................. 
     ๓.๒)................................................................................................................................. 
๔)  .......................................................................................................................................... 
๕)  .......................................................................................................................................... 

 
(ด้านหลังคําขอรับใบอนุญาต) 



 
 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอรับใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 

 

(ลงช่ือ)............................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
                      (...........................................................)   
 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 จากการตรวจสถานประกอบการ 

(  )  เห็นสมควรอนุญาต  และควรกําหนดเง่ือนไข  ดังน้ี 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................   

(  )  เห็นควรไม่อนุญาต  เพราะ 
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................   
 

(ลงช่ือ)................................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข   
               (.................................................) 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 

แผนผังแสดงที่ต้ังสถานประกอบกิจการโดยสังเขป

  คําสั่งของเจ้าพนกังานท้องถ่ิน 

  (  )  อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
(  )  ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 

  (ลงช่ือ)...........................................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  (............................................................) 

  ตําแหน่ง......................................................... 
  วันที่........./.........../........... 

 



 

เล่มที่

สัญชา
อําเภอ
 
ต้ังอยู่
อําเภอ

เล่มที่
 
บริหา
 
ที่เก่ียว
 
 
 

คําเตือ
       

………..…เลขท
๑) เจ้าพน

าติ.................
อ/เขต...........

ช่ือสถานป
บ้านเลขที่.....
อ...................

เสียค่าธรร
.....................

๒)  ผู้รับใบ
ารส่วนตําบลสํ

๓)  หากป
วข้องโดยมิอา

๔)  ผู้ได้รบั
     ๔.๑).
     ๔.๒).
๕)  ใบอนุ
๖)  ใบอนุ

อน  (๑)  ผู้รบั
            ตล

  (๒)  หาก

 

ที…่….../………
นักงานท้องถิ่น
............อยู่บ้า
.....................
ประกอบกิจกา
.....................
.....................
รมเนียมปีละ..
.....................
บอนุญาตต้อง
สาํนักทอง  เรือ่
ปรากฏในภา
าจแก้ไขได้เจ้า
บอนุญาตต้อง
.....................
.....................
ญาตฉบับน้ีออ
ญาตฉบับน้ีสิน้

              

บใบอนญุาตต้
ลอดเวลาทีป่ระ
กประสงค์จะป

ประกอบกิ
…… 
นอนุญาตให้..
นเลขที่..........
.......จังหวัด...
าร..................
.....หมู่ที่........
...จังหวัด.......
......................
.......เลขที่......
งปฏิบัติตามหล
อง  กิจการทีเ่
ายหลังว่าการ
พนักงานท้อง
งปฏิบัติตามเง่ือ
.....................
.....................
อกให้เมื่อวันที
นอายุวันที่.....

(ล

              ต
              

องแสดงใบอน
ะกอบกิจการ
ประกอบกิจกา

 

 
 
 
 

ใบอนุญ
จการที่เป็นอั

.....................
..........หมู่ที่....
.....................
.....................
................ตําบ
.....................
.....................
......................
ลักเกณฑ์  วิธี
เป็นอันตรายต
รประกอบกิจ
งถิ่นอาจพิจาร
อนไขเฉพาะดั
......................
......................
ที่....................
.....................

ลงช่ือ) 
(......

ตําแหน่ง........
               เ

นุญาตนี้ไว้โดย
 หากฝ่าฝืนมโี
ารในปีต่อไปต้

 
 

าต 
นัตรายต่อสุข

.....................
............  ตําบ
...............หมา
......................
บล………………
.............หมาย
............บาท  
.....................
ธีการและเง่ือน
ต่อสุขภาพ  พ
จการท่ีได้รับ
รณาให้เพิกถอ
ดังต่อไปน้ีอีกด้
.....................
.....................
.....เดือน........
...เดือน..........

.....................
.....................
เจ้าพนักงานท้

ยเปิดเผยและเ
โทษปรับไม่เกิ
ต้องย่ืนคําขอต

ขภาพ 

......................
ล/แขวง........
ายเลขโทรศัพท
.........ประเภท
…...................
ยเลขโทรศัพท์
(..................
....ลงวันที่......
นไขที่กําหนดใ
.ศ.  ๒๕๕๙ 
อนุญาตนี้เป็
นการอนุญาต
ด้วย  คือ 
.....................
.....................
.............พ.ศ..
...........พ.ศ....

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

ทอ้งถิ่น 

ห็นได้ง่าย  ณ
กิน  ๕๐๐  บา
ต่อใบอนุญาตก

.....................
.....................
ท์..................
ท....................
.....................
ท…์……...........
.....................
.....................
ในข้อบัญญติัอ

ปนการขัดต่อ
ตน้ีได้ 

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

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

............) 
..........   

ณ  สถานที่ประ
าท 
ก่อนใบอนุญา

....................
....................
....................
....................
...................
.....……………
....................)
....................

องค์การ

กฎหมายอ่ืน

. 

. 

ะกอบกิจการ

ตสิ้นอายุ 

(ด้านหลัง)

)  

น 

    

) 



 
 

รายการต่ออายุใบอนญุาตและเสียค่าธรรมเนียม 
 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ปี 
ที่สิ้นอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงช่ือ) 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น เล่มที ่ เลขที ่ วัน/เดือน/ปี 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบคําขอต่ออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 
เขียนที่............................................... 

วันที่.............เดือน.............................พ.ศ................... 
ข้าพเจ้า................................................................อายุ........................ปี  สัญชาติ...................... 

        อยู่บ้านเลขที่................  หมู่ที่..................  ตรอก/ซอย.....................................ถนน................................. 
แขวง/ตําบล.............................เขต/อําเภอ..........................  เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต............................
จังหวัด.......................................หมายเลขโทรศัพท์......................................... 

  ขอย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ  ประเภท........................................................... 
.....................................................  ตามใบอนุญาตเล่มที่...........................เลขที่................/..................... 
ออกให้เมื่อวันที่.........เดือน..........................พ.ศ...........ต่อ (เจ้าพนักงานท้องถิ่น).....................................  

พร้อมคําขอน้ี  ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย  ดังน้ี  คือ 
๑)  สําเนาบัตรประจําตัว.............................  (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
๒)  สําเนาทะเบียนบ้าน 
๓)  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง  คือ 
 ๓.๑)............................................................................................................................ 
 ๓.๒)............................................................................................................................ 
๔)  ............................................................................................................................................

. 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอต่ออายุใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 

(ลงช่ือ)............................................ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 
            (............................................)   
     

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
  (  )  เห็นควรอนุญาต 
  (  )  เห็นควรไม่อนุญาต  เพราะ...................................... 
.............................................................................................. 
............................................................................................. 
 
  (ลงช่ือ)............................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
         (...........................................) 
  ตําแหน่ง.................................................... 
  วันที่........../........../......... 
 

คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
 

  (  )  อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
  (  )  ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ  เพราะ............ 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
 
  (ลงช่ือ).........................................................   
          (....................................................) 
  ตําแหน่ง.......................................................... 
  วันที่............/............/........... 

 



 
 

 
แบบคําขอรับใบแทนใบอนญุาต 

ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 

เขียนที่........................................... 
วันที่...............เดือน........................พ.ศ.............. 

ข้าพเจ้า...................................................................อายุ....................ปี  สญัชาติ..................................... 
อยู่บ้านเลขที่...................  หมู่ที่.............  ตรอก/ซอย.......................................ถนน............................................ 
แขวง/ตําบล.......................................เขต/อําเภอ........................................  จังหวัด........................................... 
หมายเลขโทรศัพท์........................................... 

ขอย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต  ...................................................ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ดังต่อไปน้ี  
(๑)  ขา้พเจ้าได้รับใบอนุญาต  ให้ประกอบการ........................................................................................ 

ประเภท........................................................................  พ้ืนที่ประกอบการ........................................ตารางเมตร 
ต้ังอยู่  ณ  เลขที่...................  หมู่ที่...........  ตรอก/ซอย.....................................ถนน.......................................... 
แขวง/ตําบล......................................เขต/อําเภอ.........................................  จังหวัด........................................... 
หมายเลขโทรศัพท์.................................ตามใบอนุญาตเลม่ที่....................  เลขที่....................../........................ 
ออกให้เมื่อวันที่..............เดือน.................................พ.ศ................... 
 (๒)  ใบอนญุาต  ได้สูญหาย/ถูกทําลาย/ชํารุด  เมื่อวันที่...............เดือน.........................พ.ศ................. 
 (๓)  พร้อมคําขอน้ี  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ  มาด้วยแล้ว  คือ 
  (  )  เอกสารแจ้งความต่อสถานีตํารวจ  กรณีสูญหายหรือถูกทําลาย 
  (  )  ใบอนุญาตเดิม/หนังสือรับรองการแจ้งเดิม  กรณีชํารดุในสาระสําคญั 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 

(ลงช่ือ)..................................................... 
             (..................................................) 

  ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต 
 
 
 
    
   
 



 
 

 

เล่มที่

สัญชา
อําเภอ
 
ต้ังอยู่
อําเภอ

ในข้อ

ที่เก่ียว
 
 
 

 
 

คําเตือ
       

 

………..…เลขที
๑

าติ.................
อ/เขต...........

ช่ือสถานป
บ้านเลขที่.....
อ...................

๒
บัญญัติองค์ก

๓
วข้องโดยมิอา

 ๔
   
   

๕
๖

  

อน  (๑)  ผู้รบั
           กิจก

  (๒)  หาก

ที…่….../………
๑) เจ้าพนักงา
...อยู่บ้านเลข
.....................
ประกอบกิจกา
...................ห
.....................

๒)  ผู้รับใบแท
ารบริหารส่วน

๓)  หากปราก
าจแก้ไขได้  เจ้
๔)  ผู้ได้รับอนุ

   ๔.๑)........
   ๔.๒)........

๕)  ใบแทนใบ
๖)  ใบแทนใบ

 

 

บใบแทนใบอน
การตลอดเวล
กประสงค์จะป

ประกอบกิ

…… 
านท้องถิ่นอนุ
ที่..................
..........จังหวัด
าร..................
หมู่ที่...............
..จังหวัด........
นใบอนุญาตต้
นตําบลสํานักท
กฏในภายหลงั
จา้พนักงานท้อ
ญาตต้องปฏิบั
.....................
.....................
อนุญาตฉบับนี
อนุญาตฉบับนี

 

(ล

ตําแหน่ง......

นุญาตต้องแสด
าที่ประกอบกิ
ประกอบกิจกา

 

 
 
 

ใบแทนใบอ
จการที่เป็นอั

 

นญาตให้.........
.หมู่ที่............
ด....................
.....................
.........ตําบล…
.....................
ต้องปฏิบัติตาม
ทอง  เรื่อง  กิ
งว่าการประกอ
องถิ่นอาจพิจา
บัติตามเง่ือนไข
......................
......................
น้ีออกให้เมื่อวั
น้ีสิ้นอายุวันที่

ลงช่ือ) 
(......

......................
 เจ้าพนักงาน

 
ดงใบอนุญาต
กิจการ  หากฝ่
ารในปีต่อไปต้

นญุาต 
นัตรายต่อสุข

.....................
.  ตําบล/แขว
.................หม
.....................ป

….........…………
................หม
มหลักเกณฑ์  
กิจการที่เป็นอัน
อบกิจการที่ได้
ารณาให้เพิกถ
ขเฉพาะดังต่อ
.....................
.....................
วันที่...............
ี..................เดื

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

.....................
นท้องถิ่น 

น้ีไว้โดยเปิดเผ
ฝาฝืนมีโทษปรั
ต้องย่ืนคําขออ

ขภาพ 

.....................
วง...................
มายเลขโทรศัพ
ประเภท........

……..................
มายเลขโทรศัพ
วิธีการและเง่ื
ันตรายต่อสุขภ
ด้รับอนุญาตนี้
อนการอนุญา

อไปน้ีอีกด้วย  
.....................
.....................
.เดือน...........
ดือน...............

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

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

ผยและเห็นได้
รับไม่เกิน  ๕๐
ออกใบอนุญาต

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

.....................
พท์................
......................
.....................
พท…์……........
ง่ือนไขที่กําหน
ภาพ  พ.ศ.  ๒

น้ีเป็นการขัดต่อ
าตน้ีได้ 
คือ 
.....................
.....................
.............พ.ศ..
.............พ.ศ..

............) 

ด้ง่าย  ณ  สถา
๐๐  บาท 
ตใหม่ก่อนใบแ

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

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

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

นด 
๒๕๕๙ 
อกฎหมายอ่ืน

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

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

านที่ประกอบ

แทนสิ้นอาย ุ

น

     

 


