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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลธาตุทอง 
เร่ือง   กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลธาตุทอง  ว่าด้วยกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

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  องค์การบริหารส่วนตําบลธาตุทอง  
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลธาตุทองและนายอําเภอสว่างแดนดิน  จึงตราข้อบัญญัติไว้  
ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลธาตุทอง  เร่ือง  กิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลธาตุทองตั้งแต่เม่ือได้ประกาศไว้
โดยเปิดเผย  ณ  ที่ทําการขององค์การบริหารส่วนตําบลธาตุทองแล้วสามสิบวัน 

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 
  “สถานประกอบกิจการ”  หมายความว่า  สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา  ๓๑  แห่งพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “ผู้ดําเนินกิจการ”  หมายความว่า  ผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งรับผิดชอบ
ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น   

  “คนงาน”  หมายความว่า  ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ    
  “มลพิษทางเสียง”  หมายความว่า  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 
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สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน   
  “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  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลธาตุทอง  
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “คณะกรรมการสาธารณสุข”  หมายความว่า  คณะกรรมการซึ่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข  แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ในด้านกฎหมายการสาธารณสุข  
การอนามัยสิ่งแวดล้อม  และการคุ้มครองผู้บริโภค  เป็นกรรมการมีอธิบดีกรมอนามัยเป็นกรรมการ 
และเลขานุการ 

  “พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายถึง  ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  และหรือพนักงานส่วนตําบล  
ซึ่งได้รับแต่งตั้งเพื่อให้ปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และ 
ตามข้อบัญญัตินี้ 

  “การค้า”  หมายความว่า  การประกอบธุรกิจ  การพาณิชย์  การอุตสาหกรรม  การเกษตร  
การผลิต  หรือให้บริการใด ๆ  เพื่อหาประโยชน์อันมีมูลค่า 

  “กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ”  หมายถึง  กิจการที่มีกระบวนการผลิต  กรรมวิธี
การผลิตที่ก่อให้เกิดมลพิษหรือสิ่งที่ทําให้เกิดโรค  ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 
ที่อยู่ในบริเวณข้างเคียงนั้น  ไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางอากาศ  ทางนํ้า  ทางเสียง  แสง  ความร้อน  ความสั่นสะเทือน  
รังสี  ฝุ่นละออง  เขม่า  เถ้า  หรืออื่นใดตามที่กฎหมาย  กฎ  ข้อบังคับ  ระเบียบ  หนังสือสั่งการ  กําหนด 
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ข้อ ๕ ให้กิจการประเภทต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลธาตุทอง 

  (๑) กิจการที่เก่ียวกับการเลี้ยงสัตว์ 
   (๑.๑) การเลี้ยงสัตว์บก  สัตว์ปีก  สัตว์น้ํา  สัตว์เลื้อยคลาน  หรือแมลง 
   (๑.๒) การเลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอาน้ํานม 
   (๑.๓) การประกอบกิจการการเลี้ยงสัตว์  รวบรวมสัตว์  หรือธุรกิจอื่นใดอันมี

ลักษณะทํานองเดียวกันเพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น  ทั้งนี้  จะมีการเรียกเก็บ
ค่าดูหรือค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 

  (๒) กิจการที่เก่ียวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
   (๒.๑)  การฆ่าสัตว์  ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายใน

ตลาดและการฆ่าบริโภคในครัวเรือน 
   (๒.๒) การฟอกหนังสัตว์  ขนสัตว์  การสะสมหนังสัตว์  ขนสัตว์ที่ยังมิได้ฟอก 
   (๒.๓) การสะสมเขาสัตว์  กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 
   (๒.๔) การเค่ียวหนังสัตว์  เอ็นสัตว์  ไขสัตว์ 
   (๒.๕) การต้ม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุ้ง  ยกเว้นใน

สถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  และการขายในตลาด 
   (๒.๖) การประดิษฐ์เคร่ืองใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น  ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว์  

เขาสัตว์  หนังสัตว์  ขนสัตว์  หรือส่วนอื่น  ๆ  ของสัตว์ 
   (๒.๗) การผลิต  การโม่  การป่น  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  หรือ

การกระทําอื่นใดต่อสัตว์หรือพืช  หรือส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์ 
   (๒.๘) การสะสมหรือล้างคร่ัง 
  (๓) กิจการที่เก่ียวกับอาหาร  เคร่ืองดื่ม  น้ําดื่ม 
   (๓.๑) การผลิตเนย  เนยเทียม 
   (๓.๒) การผลิตกะปิ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  

เตา้เจี้ยว  ซีอิ๊ว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
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   (๓.๓) การผลิต  การหมัก  การสะสมปลาร้า  ปลาเจ่า  กุ้งเจ่า  ยกเว้นการผลิต
เพื่อบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๔) การตากเนื้อสัตว์  การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม  การเค่ียวมันกุ้ง  ยกเว้นการผลิต
เพื่อบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๕) การนึ่ง  การต้ม  การเค่ียว  การตาก  หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจาก
สัตว์  พืช  ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน 

   (๓.๖) การเค่ียวน้ํา  มันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไส้กรอก  หมูตั้ง  ยกเว้น 
ในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๗) การผลิตเส้นหม่ี  ขนมจีน  ก๋วยเตี๋ยว  เต้าหู้  วุ้นเส้น  เก้ียมอี๋ 
   (๓.๘) การผลิตแบะแซ 
   (๓.๙) การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 
   (๓.๑๐) การประกอบกิจการทําขนมปังสด  ขนมปังแห้ง  จันอับ  ขนมเป๊ียะ 
   (๓.๑๑) การแกะ  การล้างสัตว์น้ํา  ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น  ยกเว้น 

การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
   (๓.๑๒) การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เคร่ืองดื่มชนิดต่าง ๆ

บรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
   (๓.๑๓) การผลิต  การแบ่งบรรจุน้ําตาล 
   (๓.๑๔) การผลิตผลิตภัณฑ์จากนมวัว 
   (๓.๑๕) การผลิต  การแบ่งบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล์  สุรา  เบียร์  น้ําส้มสายชู 
   (๓.๑๖) การค่ัวกาแฟ 
   (๓.๑๗) การผลิตลูกชิ้นด้วยเคร่ืองจักร 
   (๓.๑๘) การผลิตผงชูรส 
   (๓.๑๙) การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค 
   (๓.๒๐) การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม้  หรือพืชอย่างอื่น  ยกเว้นการผลิต

เพื่อบริโภคในครัวเรือน 
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   (๓.๒๑) การผลิต  การบรรจุใบชาแห้ง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น  ๆ 
   (๓.๒๒) การผลิตไอศกรีม  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
   (๓.๒๓) การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑ์อื่น  ๆ  ที่คล้ายคลึงกัน 
   (๓.๒๔) การประกอบกิจการห้องเย็น  แช่แข็งอาหาร 
   (๓.๒๕) การผลิตน้ําแข็ง  ยกเว้นการผลิตเพื่อใช้ในสถานที่จําหน่ายอาหาร 

และเพื่อการบริโภคในครัวเรือน 
   (๓.๒๖) การเก็บ  การถนอมอาหารด้วยเคร่ืองจักรที่มีกําลังตั้งแต่  ๕  แรงม้าขึ้นไป 
  (๔) กิจการที่เก่ียวกับยา  เวชภัณฑ์  อุปกรณ์การแพทย์  เคร่ืองสําอาง  ผลิตภัณฑ์

ชําระล้าง 
   (๔.๑) การผลิต  การโม่  การบด  การผสม  การบรรจุยาด้วยเคร่ืองจักร 
   (๔.๒) การผลิต  การบรรจุยาสีฟัน  แชมพู  ผ้าเย็น  เคร่ืองสําอางต่าง ๆ 
   (๔.๓) การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑ์จากสําลี 
   (๔.๔) การผลิตผ้าพันแผล  ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อมสําเร็จรูป 
   (๔.๕) การผลิตสบู่  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑ์ชําระล้างต่าง ๆ 
  (๕) กิจการที่เก่ียวกับการเกษตร 
   (๕.๑)  การอดั  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 
   (๕.๒)  การล้าง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 
   (๕.๓)  การผลิตแป้งมันสําปะหลัง  แป้งสาคู  หรือแป้งอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน

ด้วยเคร่ืองจักร 
   (๕.๔)  การสีข้าวด้วยเคร่ืองจักร 
   (๕.๕)  การผลิตยาสูบ 
   (๕.๖)  การขัด  การกะเทาะ  การลดเมล็ดพืช  การนวดข้าวด้วยเคร่ืองจักร 
   (๕.๗)  การผลิต  การสะสมปุ๋ย 
   (๕.๘)  การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเคร่ืองจักร 
   (๕.๙)  การตาก  การสะสม  หรือการขนถ่ายมันสําปะหลัง 
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  (๖) กิจการที่เก่ียวกับโลหะหรือแร่ 
   (๖.๑) การผลิตโลหะเป็นภาชนะ  เคร่ืองมือ  เคร่ืองจักร  อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ 
   (๖.๒) การหลอม  การหล่อ  การถลุงแร่  หรือโลหะทุกชนิดยกเว้นกิจการที่ได้รับ

ใบอนุญาตใน  (๖.๑) 
   (๖.๓) การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด   

การอัดโลหะ  ด้วยเคร่ืองจักรหรือก๊าซหรือไฟฟ้า  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๖.๑) 
   (๖.๔) การเคลือบ  การชุบโลหะด้วยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  

หรือโลหะอื่นใด  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๖.๑) 
   (๖.๕) การขัด  การล้างโลหะ  ด้วยเคร่ืองจักรสารเคมีหรือวิธีอื่นใดยกเว้นกิจการ 

ที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๖.๑) 
   (๖.๖) การทําเหมืองแร่  การสะสม  การแยก  การคัดเลือก  การล้างแร่ 
  (๗) กิจการเก่ียวกับยานยนต์  เคร่ืองจักร  หรือเครื่องกล 
   (๗.๑) การต่อ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพ่นสี  การพ่นสารสนิมยานยนต์ 
   (๗.๒) การต้ังศูนย์ถ่วงล้อ  การซ่อม  การปรับแต่ง  ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณ์ 

ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์  เคร่ืองจักร  หรือเครื่องกล 
   (๗.๓) การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์  เคร่ืองจักร  หรือเคร่ืองกล  ซึ่งมีไว้

บริการหรือจําหน่ายและในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์  เคร่ืองจักร  หรือ
เคร่ืองกลดังกล่าวด้วย 

   (๗.๔) การล้าง  การอัดฉีด  ยานยนต์ 
   (๗.๕) การผลิต  การซ่อม  การอัดแบตเตอร่ี 
   (๗.๖) การปะ  การเชื่อมยาง 
   (๗.๗) การอัดผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์ 
  (๘) กิจการที่เก่ียวกับไม้ 
   (๘.๑) การผลิตไม้ขีดไฟ 
   (๘.๒) การเลื่อย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดร่อง  การทําค้ิว  

หรือการตัดไม้ด้วยเคร่ืองจักร 
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   (๘.๓) การประดิษฐ์ไม้  หวาย  เป็นสิ่งของด้วยเคร่ืองจักร  หรือการพ่น  ทาสาร
เคลือบเงาสี  หรือการแต่งสําเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย 

   (๘.๔) การอบไม้ 
   (๘.๕) การผลิตธูปด้วยเคร่ืองจักร 
   (๘.๖) การประดิษฐ์สิ่งของ  เคร่ืองใช้  เคร่ืองเขียนด้วยกระดาษ 
   (๘.๗) การผลิตกระดาษต่าง ๆ 
   (๘.๘) การเผาถ่าน  หรือการสะสมถ่าน 
  (๙) กิจการที่เก่ียวกับการบริการ 
   (๙.๑) กิจการสปาเพื่อสุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย

ว่าด้วยสถานพยาบาล 
   (๙.๒) การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาต 

ใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
   (๙.๓) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  ยกเว้นกิจการ

ที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
   (๙.๔) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 
   (๙.๕) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดให้เช่า  ห้องเช่า  ห้องแบ่งเช่า  หรือ

กิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 
   (๙.๖) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
   (๙.๗) การจัดให้มีการแสดงดนตรีเต้นรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  

หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
   (๙.๘) การประกอบกิจการสระว่ายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
   (๙.๙) การจัดให้มีการเล่นสเกต  โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ  หรือการเล่นอื่น ๆ  

ในทํานองเดียวกัน 
   (๙.๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแต่งผม  ยกเว้นกิจการที่อยู่ในบังคับ

ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
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   (๙.๑๑) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุม 
ทางโภชนาการให้อาหารท่ีมีวัตถุประสงค์พิเศษ  บริหารร่างกาย  หรือโดยวิธีอื่นใดยกเว้นกิจการที่ได้รับ
ใบอนุญาตใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

   (๙.๑๒) การประกอบกิจการสวนสนุก  ตู้เกม 
   (๙.๑๓) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
   (๙.๑๔) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  การสาธารณสุข

วิทยาศาสตร์  หรือสิ่งแวดล้อม 
   (๙.๑๕) การสักผิวหนัง  การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอื่น 
   (๙.๑๖) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน 
   (๙.๑๗) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน 
  (๑๐) กิจการที่เก่ียวกับสิ่งทอ 
   (๑๐.๑) การป่ันด้าย  การกรอด้าย  การทอผ้าด้วยเคร่ืองจักร  หรือการทอผ้า

ด้วยก่ีกระตุกตั้งแต่  ๕  ก่ีขึ้นไป 
   (๑๐.๒)  การสะสมปอ  ป่าน  ฝ้าย  หรือนุ่น 
   (๑๐.๓)  การป่ันฝ้าย  หรือนุ่น  ด้วยเคร่ืองจักร 
   (๑๐.๔)  การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออื่น ๆ  ด้วยเคร่ืองจักร 
   (๑๐.๕)  การเย็บผ้าด้วยเคร่ืองจักรตั้งแต่  ๕  เคร่ืองขึ้นไป 
   (๑๐.๖)  การพิมพ์ผ้า  หรือการพิมพ์บนสิ่งทอต่าง ๆ 
   (๑๐.๗)  การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผ้า  ด้วยเคร่ืองจักร 
   (๑๐.๘)  การย้อม  การกัดสีผ้า  หรือสิ่งทออื่น ๆ 
  (๑๑)  กิจการที่เก่ียวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (๑๑.๑)  การผลิตภาชนะดินเผา  หรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
   (๑๑.๒)  การระเบิด  การโม่  การป่นหินด้วยเคร่ืองจักร 
   (๑๑.๓)  การผลิตเคร่ืองใช้ด้วยซีเมนต์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (๑๑.๔)  การสะสม  การผสมซีเมนต์  หิน  ทราย  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (๑๑.๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หินกระจก  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
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   (๑๑.๖) การเลื่อย  การตัด  หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่าง ๆ 
   (๑๑.๗) การผลิตชอล์ก  ปูนปลาสเตอร์  ปูนขาวดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน 
   (๑๑.๘) การผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ  หรือส่วนผสม  

เช่น  ผ้าเบรค  ผ้าคลัตช์  กระเบ้ืองมุงหลังคา  กระเบ้ืองยาง  ฝ้า  เพดาน  ท่อน้ํา  เป็นต้น 
   (๑๑.๙) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
   (๑๑.๑๐) การผลิตกระดาษทราย 
   (๑๑.๑๑) การผลิตใยแก้ว  หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 
  (๑๒) กิจการที่เก่ียวกับปิโตรเลียม  ถ่านหิน  สารเคมี 
   (๑๒.๑) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งกรด  ด่าง  สารออกซิไดซ์  

หรือสารตัวทําละลาย 
   (๑๒.๒) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งก๊าซ 
   (๑๒.๓) การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนส่งน้ํามันปิโตรเลียม  หรือผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียมต่าง ๆ 
   (๑๒.๔) การผลิต  การสะสม  การขนส่งถ่านหิน  ถ่านโค้ก 
   (๑๒.๕) การพ่นสี  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  (๗.๑) 
   (๑๒.๖) การประดิษฐ์สิ่งของเคร่ืองใช้ด้วยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด์  

เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (๑๒.๗) การโม่  การบดชัน 
   (๑๒.๘) การผลิตสี  หรือน้ํามันผสมสี 
   (๑๒.๙) การผลิต  การล้างฟิล์มรูปถ่าย  หรือฟิล์มภาพยนตร์ 
   (๑๒.๑๐) การเคลือบ  การชุบ  วัตถุด้วยพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท ์ 

หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (๑๒.๑๑) การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (๑๒.๑๒) การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
   (๑๒.๑๓) การผลิตน้ําแข็งแห้ง 
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   (๑๒.๑๔)  การผลิต  การสะสม  การขนส่งดอกไม้เพลิง  หรือสารเคมี  อันเป็น
ส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง 

   (๑๒.๑๕)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 
   (๑๒.๑๖)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งสารกําจัดศัตรูพืช  หรือ

พาหะนําโรค 
   (๑๒.๑๗)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 
  (๑๓) กิจการอื่น  ๆ 
   (๑๓.๑)  การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเคร่ืองจักร 
   (๑๓.๒)  การผลิตการซ่อม  เคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์  เคร่ืองไฟฟ้า  อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์  อุปกรณ์ไฟฟ้า 
   (๑๓.๓)  การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (๑๓.๔)  การพิมพ์แบบพิมพ์เขียว  หรือการถ่ายเอกสาร 
   (๑๓.๕)  การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด  ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 
   (๑๓.๖)  การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
   (๑๓.๗)  การล้างขวด  ภาชนะ  หรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว 
   (๑๓.๘)  การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ 
ข้อ ๖ สถานประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามข้อบัญญัตินี้ที่ตั้งอยู่ในเขตท่ีกฎหมาย 

ว่าด้วยการผังเมือง  หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับหรือสถานประกอบกิจการใด 
ที่เข้าข่ายเป็นโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเก่ียวกับวัตถุอันตรายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การนั้นและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องด้วย  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๗ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลธาตุทองเป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตินี้  และให้มีอํานาจ
ออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 
สถานที่ตั้ง  ลักษณะอาคาร  และการสุขาภิบาล 

ข้อ ๘ สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน  
สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อื่น ๆ  ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายอื่น 
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ที่เก่ียวข้อง  ในระยะที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ  และไม่ก่อเหตุรําคาญต่อชุมชน  ทั้งนี้  ในกรณีที่ 
สถานประกอบกิจการที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้นจะต้องมีสถานที่ตั้ง  อยู่ห่างจาก
ชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อื่น ๆ  
ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุขประกาศกําหนด  โดยคํานึงถึง
ลักษณะของการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้น ๆ  เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพอนามัย  
หรือการก่อเหตุรําคาญของประชาชน   

  (๑) สถานที่ตั้งประกอบกิจการเลี้ยงสุกร 
   (๑.๑) สถานที่ตั้งควรห่างจากชุมชน  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  สถาบัน 

การศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานท่ีอ่าน ๆ  ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง   
ในระยะที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ  และไม่ก่อเหตุรําคาญต่อชุมชน  โดยควรมีระยะห่างจากสถานที่ 
ที่กล่าวข้างต้น  และแหล่งน้ําสาธารณะในระยะ  ดังต่อไปนี้ 

    (๑.๑.๑) สําหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสุกรน้อยกว่า  ๕๐  ตัว   
ควรมีระยะห่างในระยะที่ไม่ก่อให้เกิดความรําคาญต่อชุมชนใกล้เคียง   

    (๑.๑.๒) สําหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสุกร  ตั้งแต่  ๕๐ - ๕๐๐  ตัว   
ควรมีระยะห่างไม่น้อยกว่า  ๒๐๐  เมตร 

    (๑.๑.๓) สําหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสุกร  เกิน  ๕๐๐  ตัว   
ควรมีระยะห่างไม่น้อยกว่า  ๑,๐๐๐  เมตร 

   (๑.๒) สถานประกอบกิจการเลี้ยงสุกร  ควรตั้งอยู่ห่างจากโรงฆ่าสัตว์  ตลาดนัดค้าสัตว์  
ตั้งแต่  ๕  กิโลเมตรขึ้นไป 

   (๑.๓) จัดให้มีบริเวณเลี้ยงสุกรเป็นสัดส่วน  และอยู่ห่างเขตที่ดินสาธารณะ 
หรือที่ดินต่างเจ้าของและต้องมีที่ว่างอันปราศจากหลังคาหรือสิ่งใดปกคลุมโดยรอบบริเวณเลี้ยงสัตว์นั้น 
ไม่น้อยกว่า  ๒๐  เมตรทุกด้าน  เว้นแต่ด้านที่มีแนวเขตที่ดินติดต่อกับที่ดินของผู้ประกอบกิจการประเภท
เดียวกันตามข้อกําหนดนี้ 

   (๑.๔) สถานประกอบกิจการเลี้ยงสุกร  ควรตั้งอยู่บริเวณที่ไม่มีน้ําท่วมขัง  
  (๒) สถานที่ตั้งประกอบกิจการผลิตเส้นหม่ี  ขนมจีน  ก๋วยเตี๋ยว  และกิจการอื่น 

ที่คล้ายคลึงกัน 
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สถานที่ตั้งควรห่างจากชุมชน  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล   
หรือสถานที่อ่าน ๆ  ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องและควรอยู่ห่างจากแหล่ง 
ที่ก่อให้เกิดมลพิษหรือแหล่งที่ ก่อให้เกิดการปนเป้ือน  เช่น  โรงบําบัดน้ําเสีย  โรงงานอุตสาหกรรม   
สถานที่กําจัดมูลฝอย  เมรุเผาศพ  สถานที่เลี้ยงสัตว์  สถานที่ผลิตวัตถุมีพิษ  และสถานที่ที่มีฝุ่นมากผิดปกติ
อันอาจเป็นแหล่งที่ทําให้เกิดการปนเปื้อนกับผลิตภัณฑ์ได้  เป็นต้น  ยกเว้นจะมีวิธีการป้องกันที่ถูกต้อง
เหมาะสม  ทั้งนี้  ควรพิจารณาทิศทางลมเพื่อป้องกันฝุ่นและกลิ่นเหม็นจากการประกอบกิจการไปยังชุมชน
ที่อาศัยโดยรอบ 

  (๓) สถานที่ตั้งประกอบกิจการโรงสีข้าวด้วยเคร่ืองจักร 
   (๓.๑) ห้ามตั้งโรงสีข้าวที่ ใช้ เคร่ืองจักรในการผลิต  ในบริเวณบ้านจัดสรร 

เพื่อการพักอาศัย  อาคารชุดพักอาศัย  และบ้านแถวเพื่อการพักอาศัย 
   (๓.๒) ห้ามตั้งโรงสีข้าวที่ใช้เคร่ืองจักรในการผลิตขนาดน้อยกว่า  ๓๐  เกวียนต่อวัน   

ภายในระยะ  ๕๐  เมตร  ขนาดตั้งแต่  ๓๑  เกวียนต่อวัน  ภายในระยะ  ๑๐๐  เมตร  จากเขตชุมชน  
ศาสนสถาน  โบราณสถาน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อ่าน ๆ  ตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงานและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องยกเว้นสถานที่ทําการของหน่วยราชการที่ใช้เป็นที่ทําการเพื่อการควบคุม  
กํากับ  ดูแล  อํานวยความสะดวก  หรือการให้บริการแก่การดําเนินกิจการนั้น ๆ   

   (๓.๓) ที่ตั้งโรงสีข้าวต้องตั้งอยู่ในทําเล  และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมมีบริเวณ
เพียงพอที่จะประกอบกิจการตามขนาด  และประเภทหรือชนิดของโรงสีข้าวโดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย   
เหตุรําคาญหรือความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นด้วย 

  (๔) สถานที่ตั้งประกอบกิจการสระว่ายน้ํา  สวนน้ํา  สวนสนุก  ที่มีลักษณะเช่นเดียวกับ
สระว่ายน้ําหรือกิจการอื่น ๆ  ในลักษณะเดียวกัน 

   (๔.๑) สถานที่ตั้งควรห่างจากแหล่งซึ่งอาจทําให้เกิดการปนเปื้อนน้ําในสระว่ายน้ํา  
เช่น  สถานที่เลี้ยงสัตว์  สถานที่ทิ้งหรือรวบรวมมูลฝอย  เป็นต้น 

   (๔.๒) ควรมีร้ัวหรือกําแพงเพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ  
และเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตไปใช้สระว่ายน้ําในช่วงที่ไม่เปิดให้บริการรวมทั้ง
ป้องกันสัตว์เข้ามาบริเวณสระว่ายน้ํา 
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   (๔.๓) สถานที่ตั้งและบริเวณของสระว่ายน้ํารวมทั้งระบบสาธารณูปโภคต้องอยู่ใน
ที่น้ําท่วมไม่ถึง  พื้นดินแข็งแรงไม่ทรุดง่ายอยู่ในบริเวณที่มีไฟฟ้าและน้ําประปาเพียงพอมีทางเข้าออกสะดวก 

  (๕) กรณีมีประกาศคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุขกําหนดไว้เก่ียวกับกิจการ
อื่นใดที่เป็นกิจการควบคุมตามข้อบัญญัตินี้แม้มิได้นํามากําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ก็ตามให้สามารถนํา
ข้อกําหนดตามคําแนะนําดังกล่าวมาบังคับใช้ตามข้อบัญญัตินี้ได้   

ข้อ ๙ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
    (๑) ต้องเป็นอาคารที่มีความม่ันคงแข็งแรงเหมาะสมท่ีจะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได้

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง  มีแสงสว่างเพียงพอ  และมีป้ายหรือเคร่ืองหมาย
แสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉินเม่ือระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง 

    (๒) ต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

    (๓) ต้องมีห้องน้ําและห้องส้วมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วย 
การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องและมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่ถูก
สุขลักษณะเป็นประจําทุกวัน 

ข้อ ๑๐ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปื้อนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใด
อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องจัดให้มีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ที่ล้างตาฉุกเฉิน  ตามความจําเป็นและเหมาะสม
กับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยวัตถุ
อันตรายและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๑๑ สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 
    (๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่ เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณ 

และประเภทมูลฝอยรวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้น
อยู่เสมอ 

    (๒) ในกรณีที่ มีการกําจัดเองต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
และต้องดําเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติว่าด้วยการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
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    (๓) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปื้อนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใดที่อาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจะต้องดําเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๑๒ สถานประกอบกิจการต้องมีการป้องกันและกําจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะของ
โรคติดต่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม 

ข้อ ๑๓ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้สําหรับการประกอบอาหาร  
การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงานต้องมีการดําเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติว่าด้วย 
สถานจําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

ข้อ ๑๔ สถานประกอบกิจการต้องจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  ปลอดภัยเป็นสัดส่วน  
และต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอ 

หมวด  ๒ 
การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ข้อ ๑๕ สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๑๖ สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการป้องกันเพื่อความปลอดภัย  ดังนี้ 
    (๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้และเครื่องดับเพลิงตามกฎหมายว่าด้วย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  จะต้องมีการบันทึกการบํารุงรักษาเคร่ืองดับเพลิง 
อย่างน้อยหกเดือนต่อคร้ังและมีการฝึกอบรมการดับเพลิงเบ้ืองต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการกําหนดหรือ
ยอมรับให้แก่คนงานไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

    (๒) กรณีที่มีวัตถุอันตรายต้องมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย 
หรือสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะ  ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

หมวด  ๓ 
การควบคุมของเสีย  มลพิษหรือสิ่งใด ๆ 

ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ 
ข้อ ๑๗ สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียง 

หรือความสั่นสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตราย  
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จะต้องดําเนินการควบคุมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรําคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
ของคนงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง 

หมวด  ๔ 
ใบอนุญาต 

ข้อ ๑๘ เม่ือพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับห้ามผู้ใดดําเนินกิจการ
ตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ  ๕  ในลักษณะที่เป็นการค้า  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ในการออกใบอนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกําหนดเง่ือนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ
เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไว้โดยทั่วไปในข้อบัญญัตินี้ก็ได้ 

ใบอนุญาตให้ใช้ได้สําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แห่งเดียว 
ข้อ ๑๙ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ  ๕  ในลักษณะที่เป็น

การค้าจะต้องย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน
ดังต่อไปนี้ 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  (๒) สําเนาทะเบียนบ้าน 
  (๓) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท  หรือห้างหุ้นส่วนจํากัด  กรณีเป็น  

นิติบุคคล 
  (๔) หนังสือมอบอํานาจ  พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน

ที่รับรองความถูกต้องของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจกรณีผู้ขอใบอนุญาตไม่สามารถย่ืนคําขอได้ 
ด้วยตนเอง 

  (๕) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  (๖) ใบอนุญาตฉบับจริงกรณีต่ออายุใบอนุญาต 
  (๗) อื่น ๆ  ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควร 
ข้อ ๒๐ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในหมวด  ๑  หมวด  ๒  

และหมวด  ๓  รวมทั้งเง่ือนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดไว้โดยเฉพาะในใบอนุญาตหรือแนบท้าย
ใบอนุญาต 
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  (๒) ต้องปฏิบัติการทุกอย่างเพื่อให้ได้สุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข  หรือตามคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

  (๓) ต้องยอมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือผู้ได้รับมอบหมาย
เข้าตรวจสถานท่ีเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  ตลอดจนวิธีการประกอบการค้านั้นได้ในเวลาอันควร  เม่ือได้รับแจ้ง
ความประสงค์ให้ทราบแล้ว 

  (๔) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตขัดต่อกฎหมายอื่น
ที่เก่ียวข้อง  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้ 

  (๕) อื่น ๆ  ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดหรือเห็นสมควร 
ข้อ ๒๑ ผู้ได้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง

การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ินหากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
ให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ ๒๒ เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  หรือเ ง่ือนไขที่ กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ ให้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้อง 
หรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมดและแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน 
และในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาตก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้อง 
หรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคําขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ 
ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กําหนด 
ในข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสองให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง  คร้ังละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้องมี
หนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสอง
หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๓ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลธาตุทองเท่านั้น 



หน้า   ๑๑๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องย่ืนคําขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  เม่ือได้ย่ืนคําขอพร้อมกับ 
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ
และเง่ือนไขที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๑๙  และข้อ  ๒๐  ด้วย 

ข้อ ๒๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้ 
ท้ายข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตคร้ังแรกหรือก่อนใบอนุญาต
สิ้นอายุสําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม
ภายในเวลาที่กําหนดให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละย่ีสิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ  เว้นแต่ 
ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจํานวน 

ข้อ ๒๕ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลธาตุทอง 

ข้อ ๒๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๒๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  
ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหายให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 
การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลายหรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย   
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ข้อ ๒๘ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามท่ี
ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร
แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ ๒๙ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
  (๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองคร้ังขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอกี 
  (๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
  (๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  
หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต
ตามข้อบัญญัตินี้และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ 
ของประชาชน  หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน   

ข้อ ๓๐ คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว  ให้ส่งคําสั่ง
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน
ของผู้รับใบอนุญาตและให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตน้ันได้รับทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คําสั่งไปถึง  หรือวันปิด
คําสั่งแล้วแต่กรณี 

ข้อ ๓๑ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ ๓๒ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

กรวิชญ์  ตุ้ยศักดิ์ดา 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลธาตุทอง 



 

บัญชีอัตราคา่ธรรมเนียม 
ท้ายข้อบญัญติัองค์การบริหารส่วนตําบลธาตุทอง 
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ลําดับที่ ประเภทสินค้า ค่าธรรมเนียม 
หมายเหตุ บาท สตางค์ 

๑ กิจการที่เก่ียวกับการเลี้ยงสตัว์       
  (๑) การเลี้ยงสตัว์บก สัตว์ปีก สัตว์นํ้า สัตว์เลื้อยคลาน หรอืแมลง      
       (๑.๑) การเลี้ยงม้า โค กระบือ     
            ก. ต้ังแต่ ๑๐ ตัว ถึง ๒๐ ตัว ๕๐   
            ข. เกินกว่า ๒๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๕๐ ตัว ๑๐๐   
            ค. เกินกว่า ๕๐ ตัวขึ้นไป ๓๐๐   
       (๑.๒) การเลี้ยงสุกร     
            ก. ต้ังแต่ ๑๐ ตัว ถึง ๒๐ ตัว ๕๐   
            ข. เกินกว่า ๒๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๓๐ ตัว ๑๐๐   
            ค. เกินกว่า ๓๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๕๐ ตัว ๓๐๐   
            ง. เกินกว่า ๕๐ ตัวขึ้นไป ๕๐๐   
       (๑.๓) การเลี้ยงแพะ แกะ     
            ก. ต้ังแต่ ๑๐ ตัว ถึง ๒๐ ตัว ๕๐   
            ข. เกินกว่า ๒๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๕๐ ตัว ๑๐๐   
            ค. เกินกว่า ๕๐ ตัวขึ้นไป ๓๐๐   
       (๑.๔) การเลี้ยงห่าน เป็ด ไก่     
             ก. ต้ังแต่ ๑๐๐ ตัว ถึง ๒๐๐ ตัว ๑๐๐   
             ข. เกิน ๒๐๐ ตัว ถึง ๕๐๐ ตัว ๓๐๐   
             ค. เกิน ๕๐๐ ตัว  ๕๐๐   
       (๑.๕) การเลี้ยงสัตว์นํ้าหรือสัตว์ครึ่งบกครึ่งนํ้าหรือสัตว์เลื้อยคลาน 

เพ่ือจําหน่าย 
๑๐๐   

       (๑.๖) การเลี้ยงแมลงเพ่ือจําหน่าย ๑๐๐   
  (๒) การเลี้ยงสตัว์เพ่ือรีดเอานม     
            ก. จํานวนไม่เกิน ๑๐ ตัว ๕๐   
            ข. จํานวนเกินกว่า ๑๐ - ๒๐ ตัว ๑๐๐   
            ค. จํานวนเกินกว่า ๒๐ ตัวขึ้นไป ๓๐๐   

  

(๓) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะ
ทํานองเดียวกัน เพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการน้ัน 
ทั้งน้ี จะมีการเรียกเก็บค่าดู หรือค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
หรือไม่ก็ตาม 

๕๐๐ 

  
 
 



-๒- 

ลําดับที่ ประเภทสินค้า ค่าธรรมเนียม 
หมายเหตุ บาท สตางค์ 

๒ กิจการที่เก่ียวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์     

  (๑) การฆ่าสัตว์  ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหารการเร่ขาย การขายใน

ตลาดและการฆ่าเพ่ือบริโภคในครัวเรือน   

  

            ก.   ฆ่ามากกว่า  ๒๐๐  ตัว/วัน ๓๐๐    
            ข.   ฆ่า  ๕๐ – ๒๐๐  ตัว/วัน ๒๐๐    
            ค.   ฆ่าน้อยกว่า  ๕๐  ตัว ๑๐๐    
  (๒) การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ การสะสมหนังสัตว์ขนที่ยังไม่ได้ฟอก ๕๐๐    
  (๓) การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ ขนสัตว์หรือหนังสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป ๕๐๐    
  (๔) การเคี่ยวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์ ๕๐๐    
  (๕) การต้ม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุ้ง ยกเว้นใน

สถานที่จําหน่ายอาหารการเร่ขายและการขายในตลาด 

๓๐๐    

  (๖) การประดิษฐ์เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ จากเปลือกหอย  

กระดูกสัตว์ เขาสัตว์ หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือส่วนอ่ืน ๆ ของสัตว์ 

๕๐๐    

           ก. โดยใช้เครื่องจักร  ที่มีกําลังรวมกัน ต้ังแต่ ๒ แรงม้าขึ้นไป ๕๐๐    
           ข. โดยใช้เครื่องจักร ที่มีกําลังรวมกัน ตํ่ากว่า ๒ แรงม้า ๓๐๐    
           ค. ไม่ใช้เครื่องจักร ๑๕๐    
   (๗) การผลิต การโม่ การป่น การบด การผสม การบรรจุ  การสะสม 

หรือการกระทําอ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืชเพ่ือเป็นอาหารสัตว์ 

     

            ก. สถานที่ประกอบการ มีเน้ือที่กินกว่า ๑๐๐  ตารางเมตร 

ขึ้นไป 

๓๐๐    

            ข. สถานที่ประกอบการ มีเน้ือที่ต้ังแต่  ๕๐ - ๑๐๐   ตารางเมตร ๑๐๐    
            ค. สถานที่ประกอบการ มีเน้ือตํ่ากว่า    ๕๐   ตารางเมตร  ๕๐    
  (๘) การสะสมหรือการล้างคร่ัง ๒๐๐    

 
 
 
 



-๓- 
 

ลําดับที่ ประเภทสินค้า ค่าธรรมเนียม หมายเหตุ 
บาท สตางค์ 

๓ กิจการที่เก่ียวกับอาหารสัตว์ เครื่องด่ืม น้าํด่ืม      
  (๑) การผลิตเนย เนยเทียม ๓๐๐    
  (๒) การผลิตกะปิ นํ้าพริกแกง นํ้าพริกเผา นํ้าปลา นํ้าเคย ไตปลา 

เต้าเจี้ยว ซีอ๊ิว  หอยดอง หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ ยกเว้น การผลิต 
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๕๐๐    

  (๓) การผลิต การหมัก การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า ยกเว้นการผลิต 
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

     

             ก. การผลิต การหมัก การสะสม เกิน ๑,๐๐๐ ลิตร ๒๐๐    
             ข. การผลิต การหมกั การสะสม ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ลิตร ๑๐๐    
  (๔) การตากเน้ือสัตว์ การผลติเน้ือสัตว์เค็ม การเคี่ยว มันกุ้ง ยกเว้น 

การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
๓๐๐    

  (๕) การน่ึง การต้ม การเคี่ยว การตาก หรือวิธีอ่ืนใด ในการผลิตอาหาร
จากสัตว์ พืช ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขาย 
ในตลาด  และเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

๕๐๐   

  
  (๖) การเคี่ยวนํ้ามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส้กรอก หมูต้ัง ยกเว้น

ในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขายในตลาด และการผลติเพ่ือบริโภค 
ในครัวเรือน 

๕๐๐   

  
  (๗) การผลิตเสน้หมี่ ขนมจีน ก๋วยเต๋ียว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น เก้ียมอ๋ี        
            ก.  การทําเส้นหมี ่ ก๋วยเต๋ียว  วุ้นเส้น  เก้ียมอ๋ี       
       ช้ัน  ๑    ผลิตมากกว่า  ๒๕๐  กิโลกรัม/วัน ๕๐๐   
       ช้ัน  ๒    ผลิต  ๑๐๐ - ๒๐๐  กิโลกรัม/วัน ๒๐๐   
       ช้ัน  ๓    ผลิตน้อยกว่า  ๑๐๐  กิโลกรัม/วัน ๑๐๐   
            ข.  การทําขนมจีน ๑๐๐   
            ค.  การทําเต้าหู้ เต้าฮวย ๑๐๐   
  (๘) การผลิตแบะแซ ๔๐๐     

  (๙) การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด       
           ก. โดยใช้เครื่องจักร ๕๐๐     
           ข. ไม่ใช้เครื่องจักร ๒๐๐     
  (๑๐) การประกอบกิจการทําขนมปังสด ขนมปังแห้งจันอับ ขนมเป๊ียะ ๒๐๐     
  (๑๑) การแกะ การล้างสัตว์นํ้า ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น 

ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
๕๐๐ 
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ลําดับที่ ประเภทสินค้า ค่าธรรมเนียม 
หมายเหตุ บาท สตางค์ 

  (๑๒) การผลิตนํ้าอัดลม นํ้าหวาน นํ้าโซดา นํ้าถั่วเหลือง เครื่องด่ืมชนิดต่าง ๆ 
บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน

๕๐๐
    

           ก. โดยใช้เครื่องจักร ๕๐๐   
           ข. ไม่ใช้เครื่องจักร ๒๐๐   
  (๑๔) การผลิตผลิตภัณฑ์จากนํ้านมวัว ๕๐๐   
  (๑๕) การผลิต การแบ่งการบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ นํ้าส้มสายชู ๕๐๐   
  (๑๖) การค่ัวกาแฟ ๓๐๐   
  (๑๗) การผลิตลูกช้ินด้วยเครื่อง ๕๐๐   
  (๑๘) การผลิตผงชูรส ๕๐๐   
  (๑๙) การผลิตนํ้ากลั่น นํ้าบริโภค ๒๐๐   
  (๒๐) การตาก การหมัก การดองผัก การถนอมอาหารผลไม้หรือพืชอย่างอ่ืน  

โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังต้ังแต่ ๕ แรงม้าขึน้ไป  
๕๐๐ 

  
  (๒๑) การผลิต การบรรจุใบชาแห้ง ชาผงหรือเคร่ืองด่ืมชนิดผงอ่ืน     
           ก. สถานที่ประกอบการค้า มีเน้ือที่ต้ังแต่ ๕๐ ตารางเมตรขึ้นไป ๕๐๐   
           ข. สถานที่ประกอบการค้า มีเน้ือที่ตํ่ากว่า ๕๐ ตารางเมตร ๒๕๐   
  (๒๒) การผลิต ไอศกรีม ยกเว้น การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน     
           ก. โดยใช้เครื่องจักร ๕๐๐   
           ข. ไม่ใช้เครื่องจักร ๒๐๐   
  (๒๓) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน     
           ก. โดยใช้เครื่องจักร ๕๐๐   
           ข. ไม่ใช้เครื่องจักร ๒๕๐   
  (๒๔) การประกอบกิจการห้องเย็น แช่แข็งอาหาร ๕๐๐   
  (๒๕) การผลิตนํ้าแข็ง ยกเว้นการผลิตเพ่ือใช้ในสถานที่จําหน่ายอาหารและ

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน   
          ก. ใช้เครื่องจักรประกอบกิจการ เกิน ๑๐๐  แรงม้าขึ้นไป ๕๐๐   
          ข. ใช้เครื่องจักรประกอบกิจการ เกิน ๒๐ แรงม้าแต่ไม่เกิน ๑๐๐ แรงม้า ๔๐๐   
          ค. ใช้เครื่องจักรประกอบกิจการ เกิน ๒ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ๓๐๐   
          ง. ใช้เครื่องจักรประกอบกิจการ ไม่เกิน ๒ แรงม้า ๑๐๐   
 (๒๖) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีกําลังต้ังแต่ ๕ แรงม้าขึ้นไป ๕๐๐   
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สตาง
ค์ 

๔ กิจการที่เก่ียวกับยาเวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสําอาง  
ผลิตภัณฑ์ชาํระล้าง 

  (๑) การผลิต การโม่ การบด การผสม การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร  ๕๐๐   
  (๒) การผลติ การบรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอางต่าง ๆ ๕๐๐   
  (๓) การผลิตสาํลี ผลิตภัณฑ์จากสําล ี   ๕๐๐   
  (๔) การผลิตผา้พันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสําเร็จรูป ๕๐๐   
  (๕) การผลิตสบู่ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ชําระล้างต่าง ๆ ๕๐๐   
๕ กิจการที่เก่ียวกับการเกษตร   
  (๑) การอัด การสกัดเอานํ้ามันพืช ๕๐๐   
  (๒) การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ ๕๐๐   
  (๓) การผลิตแป้งมันสําปะหลัง แป้งสาคูหรือแป้งอ่ืน ๆ ในทาํนองเดียวกันด้วย

เครื่องจักร 
๕๐๐ 

  
  (๔) การสีข้าวด้วยเครื่องจักร     
           ก.  เกิน  ๑๐๐  แรงม้า ๗๐๐  
           ข.  ต้ังแต่  ๒๐ - ๑๐๐  แรงม้า ๕๐๐  
           ค.  ตํ่ากว่า  ๒๐  แรงม้า ๑๐๐  
  (๕) การผลิตยาสูบ ๕๐๐   
  (๖) การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การเก่ียวนวดข้าวด้วยเครื่องจักร 

(๗) การผลิต การสะสมปุ๋ย (ยกเว้นการผลิตเพ่ือใช้ในครัวเรือน และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ) 
๓๐๐ 

  
  ก. การผลิตปุ๋ย ๔๐๐   
  ข. สถานทีป่ระกอบการค้า สะสมปุ๋ย มีเน้ือทีเ่กินกว่า ๑๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป ๔๐๐ 
  ค. สถานทีป่ระกอบการค้า สะสมปุ๋ย มีเน้ือทีต้ั่งแต่ ๕๐ - ๑๐๐ ตารางเมตร ๒๐๐ 
  ง. สถานที่ประกอบการค้า สะสมปุ๋ย มีเน้ือตํ่ากว่า ๕๐ ตารางเมตร ๑๐๐ 
  (๘) การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร ๕๐๐   
  (๙) การตาก การสะสมหรือการขนถ่ายมันสาํปะหลัง      
      ก. สถานทีป่ระกอบการ มีเน้ือที่ต้ังแต่  ๑,๒๐๐ ตารางวา (๓ ไร่) ขึ้นไป ๕๐๐   
      ข.สถานที่ประกอบการ มีเน้ือที่ต้ังแต่ ๘๐๐ ตารางวา (๒ ไร่) แต่ไม่ถึง 

๑,๒๐๐ ตารางวา (๓ ไร่) 
๒๐๐ 

  
      ค. สถานทีป่ระกอบการ มีเน้ือที่ต้ังแต่ ๔๐๐ ตารางวา (๑ ไร)่ แต่ไมถ่ึง  

๘๐๐ ตารางวา (๒ ไร)่ 
๑๐๐ 

  
  ง. สถานที่ประกอบการ มีเน้ือที่ต้ังแต่  ๒๐๐  ตารางวา แต่ไม่ถึง ๔๐๐  ตารางวา 

(๑ ไร่) 
๕๐ 
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๖ กิจการที่เก่ียวกับโลหะหรือแร่       
  (๑) การผลิตโลหะเป็นภาชนะเครื่องมือ เครื่องจักรอุปกรณ์ หรือเคร่ืองใช้ต่าง ๆ ๓๐๐     
  (๒) การหลอม การหล่อ การตี การถลุง แรห่รือโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการที่

ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑)     
            ก. หลอม หล่อ กลึง ถลุง ๕๐๐     
            ข. ตี ๒๕๐     
  (๓) การกลึง การเจาะ การเช่ือม การตี การตัด การประสาน การรีด การอัด

โลหะ ด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซหรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาต 
ใน ๖ (๑) 

๕๐๐ 

    
  (๔) การเคลือบ การชุบโลหะด้วยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิลหรือโลหะ

อ่ืนใด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑) 
๕๐๐ 

    
  (๕) การขัดการล้างโลหะด้วยเครื่องจักร สารเคมีหรือวิธีอ่ืนใด ยกเว้นกิจการที่

ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑) 
๒๐๐ 

    
  (๖) การทําเหมืองแร่ การสะสม การแยก การคัดเลือก หรอืการล้างแร่ ๘๐๐     
๗ กิจการเก่ียวกับยานยนต์ เครื่องจักรเครื่องกล       
  (๑) การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกันสนิมยานยนต์ ๕๐๐     
  (๒) การต้ังศูนย์ถ่วงล้อ การซอ่ม การปรับแต่งระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ์ที่

เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักรเคร่ืองกล 
๕๐๐ 

    
  (๓) การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล ซึ่งมไีว้บริการ 

หรือจําหน่าย และในการประกอบธุรกิจน้ัน มีการซ่อมหรือประกันปรับปรุงยานยนต์
เครื่องจักร  หรือเคร่ืองกลดังกล่าวด้วย 

๕๐๐ 

    
  (๔) การล้าง การอัดฉีดฉีดยานยนต์ ๒๕๐     
  (๕) การผลิต การซ่อม การอัดแบตเตอรี่ ๕๐๐     
  (๖) การปะ การเช่ือมยาง       
            ก. รถยนต์ ๓๐๐     
            ข. รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน รถที่มีล้อต้ังแต่ ๓  ล้อลงมา ๑๐๐     
  (๗) การอัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ 

 
๕๐๐ 
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ลําดับที่ ประเภทสินค้า ค่าธรรมเนียม หมาย
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 ๘ กิจการที่เก่ียวกับไม้ 
(๑) การผลิตไม้ขีดไฟ 
(๒) การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะการขุดร่อง การทําคิ้ว 
หรือการตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
(๓) การประดิษฐ์ไม ้หวาย เป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร หรอืการพ่น การทําสาร
เคลือบเงาสี หรือการแต่งสําเร็จ ผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย 
(๔) การอบไม้ 

 
๑,๐๐๐ 
๓๐๐ 
 
๓๐๐ 
 
๕๐๐ 

  (๕) การผลิตธูปด้วยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
  (๖) การประดิษฐ์สิ่งของ เครือ่งใช้ เครื่องเขียนด้วยกระดาษ   
            ก. โดยใช้เครื่องจักร ที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่ ๒ แรงม้าขึ้นไป ๗๐๐ 
            ข. โดยใช้เครื่องจักร ที่มีกําลังรวมกันตํ่ากว่า ๒ แรงม้า ๓๕๐ 
            ค. โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๒๐๐ 

  (๗) การผลิตกระดาษต่าง ๆ   
            ก. โดยใช้เครื่องจักร ที่มีกําลังรวมกันต้ังแต่ ๒ แรงม้าขึ้นไป ๗๐๐ 
            ข. โดยใช้เครื่องจักร ที่มีกําลังรวมกันตํ่ากว่า ๒ แรงม้า ๓๕๐ 
  (๘) การเผาถ่านหรือการสะสมถ่าน   
            ก. ขายส่ง ๓๐๐ 
            ข. ขายปลีก  มากกว่า  ๑๐๐ กิโลกรัม ๑๐๐ 
๙ กิจการที่เก่ียวกับการบริการ   
  (๑) กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ ยกเว้นเป็นการให้บริการใน ๑,๐๐๐ 
  สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล   
  (๒) การประกอบกิจการ อาบ อบ นวด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาต 

ใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
๑,๐๐๐ 

  (๓) การประกอบกิจการสถานที่อาบนํ้า อบไอนํ้า อบสมุนไพร ยกเว้นกิจการ 
ที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙ (๑) หรือ ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล 

๑,๐๐๐ 

  (๔) การประกอบการกิจการโรงแรม รีสอรท์ หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
            ก. มีหอ้งพักเกิน ๕๐ ห้อง ๑,๐๐๐ 
            ข. มีหอ้งพักต้ังแต่ ๒๐ ห้อง ถึง ๕๐ ห้อง ๘๐๐ 
            ค. มีหอ้งพักต้ังแต่ ๑๐ ห้อง แต่ไม่ถึง ๒๐ ห้อง ๕๐๐ 
            ง. มีห้องตํ่ากว่า ๑๐ ห้อง ๓๐๐ 
  (๕) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือ

กิจการอ่ืนในทาํนองเดียวกัน 
๕๐๐ 
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  (๖) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
(๗) การจัดใหม้ีการแสดงดนตรี เต้นรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ 
หรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
(๘) การประกอบกิจการสระว่ายนํ้า หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานองยกเว้นกิจการ
ที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙ (๑)  
(๙) การจัดใหม้ีการเล่นสเกตโดยมีแสงหรือเสียงประกอบหรือการเล่นอ่ืน ๆ ใน
ทํานองเดียวกัน 

๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

    
  (๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับ

ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
๒๐๐ 

    
  (๑๑) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมนํ้าหนักโดยวิธีการควบคุม 

ทางโภชนาการ ให้อาหารท่ีมีวัตถุประสงค์พิเศษ การบริหารร่างกาย  
หรือโดยวิธีอ่ืนใด เว้นแต่การให้บริการดังกล่าวในสถานพยาบาลตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถานพยาบาล 

๑,๐๐๐ 

    
  (๑๒) การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม ๑,๐๐๐     
  (๑๓) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ ๑,๐๐๐     
  (๑๔) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข 

วิทยาศาสตร์ หรือสิ่งแวดล้อม 
๒,๐๐๐ 

    
  (๑๕) การสักผิวหนัง การเจาะหู หรือเจาะอวัยวะอ่ืน ๓๐๐     
  (๑๖) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน ๓๐๐     
  (๑๗) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สงูอายุที่บ้าน ๓๐๐     

๑๐ กิจการที่เก่ียวกับสิ่งทอ     

  
(๑) การป่ันด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือการทอผ้าด้วยก่ี
กระตุกต้ังแต่ ๕ ก่ีขึ้นไป (ยกเว้นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มอาชีพ) 

๑,๒๐๐ 
    

  (๒) การสะสมปอ ป่าน ฝ้ายหรือนุ่น ๕๐๐     
  (๓) การป่ันฝ้ายหรือนุ่นด้วยเครื่องจักร ๕๐๐     
  (๔) การทอเสือ่ ทอกระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเครื่องจักร ๕๐๐     
  (๕) การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรเกิน ๕ เครื่องขึ้นไป       
            ก. เกิน  ๑๐  เครื่อง ๕๐๐     
            ข. ต้ังแต่  ๖ - ๑๐  เครื่อง ๒๐๐     
  (๖) การพิมพ์ผา้ หรือการพิมพ์บนสิ่งทออ่ืน ๆ ๕๐๐     
  (๗) การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร ๕๐๐     
  (๘) การย้อม การกัดสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืน ๆ ๕๐๐     

 
 
 



-๙- 

ลําดับที่ ประเภทสินค้า ค่าธรรมเนียม หมาย
เหตุ บาท สตางค์ 

๑๑ กิจการที่เก่ียวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรอืวัตถุที่คล้ายคลึง     
  (๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา ๕๐๐     
  (๒) การระเบิด การโม่ การป่นหินด้วยเครื่องจักร ๑,๐๐๐     

  (๓) การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง       
ก. โดยใช้เครื่องจักร ๕๐๐     
ข. ไม่ใช้เครื่องจักร ๓๐๐     

  (๔) การสะสม การผสมซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุ ที่คล้ายคลึงกัน       
       ก. ช้ัน  ๑    เกิน  ๕,๐๐๐  กิโลกรัม ๑,๐๐๐     
       ข. ช้ัน  ๒    ต้ังแต่  ๑,๐๐๐ - ๕,๐๐๐  กิโลกรัม ๗๐๐     
       ค. ช้ัน  ๓    ตํ่ากว่า  ๑,๐๐๐  กิโลกรัม   ๕๐๐     
  (๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจกหรือวัตถุที่คล้ายคลึง       
  ก. การเจียระไนเพชร  พลอย ๑,๐๐๐     
  ข.  การเจียระไนหิน กระจก  หรือวัตถุที่คลา้ยคลึง ๕๐๐     
  (๖) การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐ์หินที่เป็นสิ่งของต่าง ๆ ๕๐๐     
  (๗) การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพองหรือการเผาหินปูน ๑,๐๐๐     
  (๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มแีร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม เช่น 

ผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ กระเบ้ืองมุงหลังคา กระเบ้ืองยาง ฝ้าเพดาน ท่อนํ้า เป็นต้น 
๑,๐๐๐ 

    
  (๙) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว ๗๐๐     
  (๑๐) การผลิตกระดาษทราย ๕๐๐     
  (๑๑) การผลิตใยแก้วหรือผลติภัณฑ์จากใยแก้ว ๕๐๐     

๑๒ กิจการที่เก่ียวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี       
  (๑) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสง่กรด ด่าง สารออกซิไดซ์สารตัวทํา

ละลาย 
๒,๐๐๐ 

    
  (๒) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสง่ก๊าซ ๑,๐๐๐     
  (๓) การผลิต การกลั่น การสะสม การขนส่งนํ้ามันปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียมต่าง ๆ     
         ก. ต้ังแต่  ๕๐๐ - ๑,๐๐๐  ลิตร ๕๐๐     
         ข. ต้ังแต่  ๑,๐๐๐  ลิตรขึ้นไป ๑,๐๐๐     
  (๔) การผลิต การสะสม การขนส่งถ่านหิน ถา่นโค้ก ๕๐๐     
  (๕) การพ่นส ียกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๗ (๑) ๒๐๐     

 
 

 
 
 
 



-๑๐- 

ลําดับที่ ประเภทสินค้า ค่าธรรมเนียม หมาย
เหตุ บาท สตางค์ 

  (๖) การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก ๗๐๐     
  เซลลลูอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลงึ     
  (๗) การโม่ การบดชัน ๑,๐๐๐     
  (๘) การผลิตสหีรือนํ้ามันผสมส ี ๑,๐๐๐     
  (๙) การผลิต การล้างฟิล์ม รูปถ่าย หรือฟิล์มภาพยนตร์ ๕๐๐     
  (๑๐) การเคลือบ การชุบ วัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรอืวัตถุ

ที่คล้ายคลึง 
๑,๐๐๐ 

    
  (๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง ๑,๐๐๐     
  (๑๒) การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง ๗๐๐     
  (๑๓) การผลิตนํ้าแข็งแห้ง ๕๐๐     
  (๑๔) การผลิต การสะสม การขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็น

ส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง 
๗๐๐ 

    
  (๑๕) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา ๗๐๐     
  (๑๖) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่ง สารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค ๑,๕๐๐     
  (๑๗) การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว ๕๐๐     

๑๓ กิจการอ่ืน ๆ       
  (๑) การพิมพ์หนังสือ หรือสิ่งพิมพ์อ่ืน ที่มีลกัษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร ๑,๐๐๐     
  (๒) การผลิต  การซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส ์เครื่องไฟฟ้า  อุปกรณ์ 

อิเล็กทรอนิกส ์อุปกรณ์ไฟฟ้า 
๑,๐๐๐ 

    
  (๓) การผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถุที่คล้ายคลึง ๑,๐๐๐     
  (๔) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียวหรือการถ่ายเอกสาร ๑,๐๐๐     
  (๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใช้แลว้หรือชดใช้      
            ก. ตํ่ากว่า ๑๐๐  ตารางวา                                                      ๕๐๐     
            ข. ต่ังแต่  ๑๐๐ - ๔๐๐  ตารางวา ๑,๐๐๐     
            ค. มากกว่า  ๔๐๐  ตารางวาขึ้นไป ๒,๐๐๐     
  (๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า ๑,๐๐๐     
  (๗) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว ๑,๐๐๐     
  (๘) การพิมพ์สลีงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ ๑,๐๐๐     
         

  
 
 
 



แบบคําขอรับใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ............................................................. 

คําขอเลขที่ .............../ ................. 
เขียนที่ …………………………………..……….. 

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

โดย ............................................................................................................ ผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ปรากฏตาม ........................................................................................ที่อยู่เลขที่ …….…………….……. หมู่ที่ …….…...... 
ตรอก/ซอย …………….……..……………. ถนน ……………….…...…………..แขวง/ตําบล ……………………...……………..…. 
เขต/อําเภอ ………………..……… จังหวัด ………………………… หมายเลขโทรศัพท์ …….………………….. ผู้ขออนุญาต 

๒. พร้อมคําขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  มาด้วยแล้ว ดังน้ี 
(   )  สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
(   )  สําเนาทะเบียนบ้าน 
(   )  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร  หนังสือให้ความเห็นชอบ 

การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่จําเป็น 
(   )  ใบมอบอํานาจ  (ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ) 
(   )  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
(   )  หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
(   )  เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีราชการท้องถิ่นประกาศกําหนด  คือ 
 ๑) ................................................................................ 
 ๒) ................................................................................ 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนของเจ้าหน้าที ่

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต 

เลขที่ .................................. ได้รับเรื่องเมื่อวันที่ ................. เดือน ...................................... พ.ศ. ...................... 

ตรวจสอบแล้วเอกสารหลักฐาน (   )  ครบ 
    (   )  ไม่ครบ  คือ 
     ๑) ........................................................................... 
     ๒) ........................................................................... 
     ๓) ........................................................................... 
 
 
 

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

ตําแหน่ง ....................................................... 
 

*************************************************************************************************** 
 

ส่วนของผู้รบัใบอนุญาต 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต 

เลขที่ .................................. ได้รับเรื่องเมื่อวันที่ ................. เดือน ...................................... พ.ศ. ...................... 

ตรวจสอบแล้วเอกสารหลักฐาน (   )  ครบ 
    (   )  ไม่ครบ  คือ 
     ๑) ........................................................................... 
     ๒) ........................................................................... 
     ๓) ........................................................................... 

ดั ง น้ัน   กรุณานํา เอกสารหลักฐานที่ ยั ง ไม่ครบทั้ งหมดมา ย่ืนต่อเจ้ าพนักงานท้องถิ่ น
ภายใน .................. วันนับต้ังแต่วันน้ีเป็นต้นไป 
 
 
 

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

ตําแหน่ง ....................................................... 
 
 



 
แบบคําขอต่ออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ………………………………………………………….. 
คําขอเลขที่ .............../ ................. 

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

๑. ข้าพเจ้า …………………………..….…...………...….……….อายุ ……......... ปี สัญชาติ ….…………… 
โดย ............................................................................................................ ผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ปรากฏตาม ..................................................................................................ที่อยู่เลขที่ …….…………. หมู่ที่ …….…...... 
ตรอก/ซอย …………….……..……………. ถนน ……………….…...…………..แขวง/ตําบล ……………...……………………..…. 
เขต/อําเภอ ……………..……… จังหวัด ………………….…… หมายเลขโทรศัพท์ …….…………………….. ผู้ขออนุญาต 

๒. พร้อมคําขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  มาด้วยแล้ว ดังน้ี 
(   )  สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
(   )  สําเนาทะเบียนบ้าน 
(   )  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร  หนังสือให้ความเห็นชอบ 

การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่จําเป็น 
(   )  ใบมอบอํานาจ  (ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ) 
(   )  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
(   )  หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
(   )  เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ  ตามท่ีราชการท้องถิ่นประกาศกําหนด  คือ 
 ๑) ................................................................................ 
 ๒) ................................................................................ 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
     (ลงช่ือ) ..................................................... ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต             
      (.................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนของเจ้าหน้าที ่

ใบรับคําขอต่ออายุใบอนุญาต 

เลขที่ .................................. ได้รับเรื่องเมื่อวันที่ ................. เดือน ...................................... พ.ศ. ...................... 

ตรวจสอบแล้วเอกสารหลักฐาน (   )  ครบ 
    (   )  ไม่ครบ  คือ 
     ๑) ........................................................................... 
     ๒) ........................................................................... 
     ๓) ........................................................................... 
 
 
 

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

ตําแหน่ง ....................................................... 
 

*************************************************************************************************** 
 

ส่วนของผู้ต่ออายุใบอนุญาต 
ใบรับคําขอต่ออายุใบอนุญาต 

เลขที่ .................................. ได้รับเรื่องเมื่อวันที่ ................. เดือน ...................................... พ.ศ. ...................... 

ตรวจสอบแลว้เอกสารหลักฐาน (   )  ครบ 
    (   )  ไม่ครบ  คือ 
     ๑) ........................................................................... 
     ๒) ........................................................................... 
     ๓) ........................................................................... 

ดั ง น้ัน   กรุณานํา เอกสารหลักฐานที่ ยั ง ไม่ครบทั้ งหมดมา ย่ืนต่อเจ้ าพนักงานท้องถิ่ น
ภายใน .................. วันนับต้ังแต่วันน้ีเป็นต้นไป 
 
 
 

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

ตําแหน่ง ....................................................... 
 
 



 
 
 
 
 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ...................................... 

เล่มที่ ………….เลขที่ ……….…./ ………..…… 

๑. เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้ ……………………………….….………….......... สัญชาติ …………… 
อยู่บ้านเลขที่…….….…. หมู่ที่ ……….. ตําบล ……………..……… อําเภอ …….……..………… จังหวัด ………………..…..
หมายเลขโทรศัพท์ …………………………..…..……… 

ช่ือสถานประกอบกิจการ ………………………………………….. ประเภท ………………………..……………..
ต้ังอยู่เลขท่ี ……...…. หมู่ที่ …….…. ตําบล ……………….…… อําเภอ ………..….………… จังหวัด …………….……..…..
หมายเลขโทรศัพท์ ..………….…..…………………….. 

เสียค่าธรรมเนียมปีละ …..……….……..….บาท (………………………………………………….………………) 
ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่ …………….. เลขที่ ………..……….. ลงวันที่ ……………………………………….….... 

๒. ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในข้อบัญญัติน้ี 

๓. หากปรากฏในภายหลังว่า  การประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตน้ี  เป็นการขัดต่อกฎหมายอ่ืน 
ที่เก่ียวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 

๔. ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังต่อไปน้ีอีกด้วย  คือ 
๔.๑ ……………………………………………………………………………….……………………………… 
๔.๒ ………………………………………………………………………………………….…………………… 
๔.๓ ..………………………………………………………………………………………………………….…. 

  ๕. ใบอนุญาตฉบับน้ี  ออกให้เมื่อวันที่ ............... เดือน ................................... พ.ศ. ............... 

๖. ใบอนุญาตฉบับน้ี  สิ้นอายุวันที่ ……………..…. เดือน …………………….………. พ.ศ. …………… 
 

(ลงช่ือ) ………………………….…………. 
        (……………………………………..) 
ตําแหน่ง ......................................... 

   เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

คําเตือน   ๑. ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตน้ีไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ประกอบกิจการ   
                ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ  หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท 
   ๒. หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
 
 



 
รายการเสียคา่ธรรมเนียมใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป ี
ที่ออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป ี
ที่สิ้นอายุใบอนุญาต

ใบเสร็จรบัเงนิ 
เล่มที/่เลขท่ี/วัน/เดือน/ป ี

(ลงชื่อ) 
เจ้าพนักงานทอ้งถ่ิน

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 


