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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทองเอน 

เรื่อง   การควบคุมกิจการท่ีเปนอนัตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบญัญตัิองคการบริหารสวนตําบลทองเอน  วาดวยการควบคุมกิจการ

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับท่ี  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕   

มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

องคการบริหารสวนตําบลทองเอนโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลทองเอน 

และนายอําเภออินทรบุรี  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทองเอน  เรื่อง  การควบคุม

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลทองเอนตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓  ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทองเอน  เรื่อง  การควบคุมกิจการท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๔๗   

ขอ  ๔  บรรดาขอบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศหรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวกอน

ขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๕  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทองเอนเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจ  ตีความ  วินิจฉัย  ออกระเบียบ  ประกาศหรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตาม

ขอบัญญัตินี้   
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หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

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

ขอ ๖ ในขอบัญญัตินี้ 

  “สถานประกอบกิจการ”  หมายความวา  สถานที่ที่ใชในการประกอบกิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา  ๓๑  แหงพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

  “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออยางอื่น 

ซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น   

  “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ   

  “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย

ของสาธารณชน   

  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน   

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน   

  “อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บาน  เรือน  โรง  ราน  แพ  คลังสินคา  สํานักงาน  

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได   

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลทองเอน 

  “ผูซึ่ งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  ขาราชการ 

หรือพนักงานองคการบริหารสวนตําบลทองเอน  ซึ่งไดรับการแตงตั้ งจากเจาพนักงานทองถิ่น 

เพ่ือใหปฏิบัติการตามมาตรา  ๔๔  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
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  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ ๗ ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้เปนอันตรายตอสุขภาพท่ีตองมีการควบคุมในเขต

องคการบริหารสวนตําบลทองเอน 

  ๗.๑ กิจการที่เกี่ยวกับสัตวเล้ียง 

   (๑)  การเพาะพันธุเล้ียง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด   

   (๒)  การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ

ทํานองเดียวกัน  เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ท้ังนี้  ไมวาจะมีการเรียกเก็บ 

คาดูหรือคาบริการในทางตรงหรือทางออม  หรือไมก็ตาม   

  ๗.๒ กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

   (๑)  การฆา  หรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  เรขาย  

หรือขายในตลาด   

   (๒)  การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว   

   (๓)  การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป   

   (๔)  การเคี่ยวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว   

   (๕)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือก  กระดอง  กระดูก  

เขา  หนัง  ขนสัตวหรือสวนอื่น ๆ  ของสัตวดวยการตม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ  ซึ่งมิใชเพ่ือเปน

อาหาร   

   (๖)  การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอื่นใดตอสัตว

หรือพืชหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว   

   (๗)  การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือลางครั่ง   

  ๗.๓ กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  

การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน   

   (๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  เตาเจ้ียว  

ซีอิ๊ว  น้ําจ้ิม  หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ 
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   (๒)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว  ไดแก   

ปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ปลาสม  ปลาจอม  แหนม  หม่ํา  ไสกรอก  กะป  น้ําปลา  หอยดอง  น้ําเคย  

น้ําบูดู  ไตปลา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน   

   (๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แชอิ่ม  จากผัก  ผลไม  

หรือพืชอยางอื่น   

   (๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก  บด  

นึ่ง  ตม  ตุน  เคี่ยว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  ปง  ยาง  เผา  หรือวิธีอื่นใด   

   (๕)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุลูกชิ้น   

   (๖)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  

เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋  เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน   

   (๗)  การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสตา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ   

ที่คลายคลึงกัน   

   (๘)  การผลิต  ขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  ขนมอบอื่น ๆ   

   (๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ํานม  หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว 

   (๑๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑเนย  

ผลิตภัณฑเนยเทียม  และผลิตภัณฑเนยผสม   

   (๑๑)  การผลิตไอศกรีม   

   (๑๒)  การคั่ว  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ   

   (๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น  ๆ  

   (๑๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  ไวน  

น้ําสมสายชู  ขาวหมาก  น้ําตาลเมา   

   (๑๕)  การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ   

   (๑๖)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุ  หรือขนสงน้ําแข็ง    

   (๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจากพืช  

ผัก  ผลไม  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด   



 หนา   ๑๙๐ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กุมภาพันธ   ๒๕๖๑ 
 

 

   (๑๘)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด   

   (๑๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแตงอาหาร   

   (๒๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม 

   (๒๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุแบะแซ 

   (๒๒)  การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 

   (๒๓)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร   

  ๗.๔  กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑ 

ทําความสะอาด   

   (๑)  การผลิต  โม  บด  ผสม  หรือบรรจุยา   

   (๒)  การผลิต  บรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอาง  รวมท้ังสบู 

ที่ใชกับรางกาย   

   (๓)  การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

   (๔)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

   (๕)  การผลิตผงซักฟอก  สบู   น้ํายา ทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑ

ทําความสะอาดตาง ๆ   

  ๗.๕  กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร   

   (๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช   

   (๒)  การลาง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ   

   (๓)  การผลิต  หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  แปงจากพืช  หรือแปงอื่น  ๆ 

ในทํานองเดียวกัน   

   (๔)  การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักร  หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ  ก็ตาม   

   (๕)  การผลิตยาสูบ   

   (๖)  การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช 

   (๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย 

   (๘)  การผลิตเสนใยจากพืช   



 หนา   ๑๙๑ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กุมภาพันธ   ๒๕๖๑ 
 

 

   (๙)  การตาก  สะสม  ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  

ขาวโพด   

  ๗.๖ กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

   (๑)  การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณ  หรือเครื่องใชตาง ๆ  

ดวยโลหะหรือแร   

   (๒)  การถลุงแร  การหลอม  หรือหลอโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการที่ไดรับ

ใบอนุญาตใน  ๗.๖  (๑)   

   (๓)  การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร  

หรือกาซ  หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๗.๖  (๑)   

   (๔)  การเคลือบ  ชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือ

โลหะอื่นใด  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๗.๖  (๑)   

   (๕)  การขัด  ลางโลหะดวยเครื่องจักร  หรือสารเคมี  ยกเวนกิจการที่ไดรับ

ใบอนุญาตใน  ๗.๖  (๑)   

   (๖)  การทําเหมืองแร  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือลางแร   

  ๗.๗ กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล   

   (๑)  การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต   

   (๒)  การผลิตยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล   

   (๓)  การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟา  

ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล   

   (๔)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไว

บริการ  หรือจําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักร 

หรือเครื่องกล  ดังกลาวดวย   

   (๕)  การลาง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต   

   (๖)  การผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่   

   (๗)  การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต  หรือตั้งศูนยถวงลอ   



 หนา   ๑๙๒ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กุมภาพันธ   ๒๕๖๑ 
 

 

   (๘)  การผลิต  ซอม  ประกอบ  หรืออัดผาเบรก  ผาคลัตช   

   (๙)  การสะสม  การซอมเครื่องกล  เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบ 

ของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลเกา 

  ๗.๘  กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ   

   (๑)  การผลิตไมขีดไฟ   

   (๒)  การเล่ือย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําคิ้ว  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร   

   (๓)  การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แตงสําเร็จส่ิงของเครื่องใช  หรือผลิตภัณฑ  

จากไม  หวาย  ชานออย   

   (๔)  การอบไม   

   (๕)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป   

   (๖)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ   

   (๗)  การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ   

   (๘)  การเผาถาน  หรือสะสมถาน   

  ๗.๙  กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ   

   (๑)  การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล   

   (๒)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด   

   (๓)  การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับ

ใบอนุญาตใน  ๗.๙  (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล   

   (๔)  การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแต

เ ป น ก า ร ใ ห บ ร ิก า ร ที่ ได รับใบอนุญาตใน  ๗ .๙  (๑)   หรือ ในสถานพยาบาลตามกฎหมาย 

วาดวยสถานพยาบาล   

   (๕)  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานท่ีพักที่มิใชโรงแรมที่จัดไวเพ่ือใหบริการ

พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน   



 หนา   ๑๙๓ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กุมภาพันธ   ๒๕๖๑ 
 

 

   (๖)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบงเชา  

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน   

   (๗)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ   

   (๘)  การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก   

คาราโอเกะ  หรือตูเพลง  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

   (๙)  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน   

เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๗.๙  (๑)   

   (๑๐)  การประกอบกิจการการเลนสเกต  หรือโรลเลอรเบลด  หรือการเลนอ่ืน ๆ  

ในทํานองเดียวกัน   

   (๑๑)  การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ  

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม   

   (๑๒)  การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย   

   (๑๓)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก   

   (๑๔)  การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวล่ิง  หรือตูเกม   

   (๑๕)  การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร   

   (๑๖)  การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ 

   (๑๗)  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร  

หรือส่ิงแวดลอม   

   (๑๘)  การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย   

   (๑๙)  การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ   

   (๒๐)  การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ   

   (๒๑)  การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเล้ียงหรือรับฝาก

สัตวชั่วคราว   

  ๗.๑๐  กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ   

   (๑)  การปนดาย  กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักร  หรือทอผาดวยกี่กระตุก   



 หนา   ๑๙๔ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กุมภาพันธ   ๒๕๖๑ 
 

 

   (๒)  การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  นุน  หรือใยสังเคราะห 

   (๓)  การปนฝาย  นุน  ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร   

   (๔)  การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร   

   (๕)  การเย็บ  ปกผา  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร   

   (๖)  การพิมพผา  และส่ิงทออื่น ๆ 

   (๗)  การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร   

   (๘)  การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ   

  ๗.๑๑  กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง   

   (๑)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา   

   (๒)  การระเบิด  โม  บด  หรือยอยหินดวยเครื่องจักร 

   (๓)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ดวยซีเมนต  หรือวัตถุ 

ที่คลายคลึง   

   (๔)  การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมทั้งการขุด  ตัก  

ดูด  โม  บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๗.๑๑  (๒)   

   (๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง   

   (๖)  การเล่ือย  ตัด  หรือประดิษฐหินเปนส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑตาง ๆ   

   (๗)  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน   

   (๘)  การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม   

   (๙)  การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว   

   (๑๐)  การผลิตกระดาษทราย  หรือผาทราย   

   (๑๑)  การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว   

   (๑๒)  การลาง  การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แกว  หิน  หรือวัตถุอื่นใด  

ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๗.๖  (๕)   

  ๗.๑๒  กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคก  และสารเคมีตาง ๆ   



 หนา   ๑๙๕ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กุมภาพันธ   ๒๕๖๑ 
 

 

   (๑)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  หรือสารตัว

ทําละลาย   

   (๒)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกาซ   

   (๓)  การผลิต  สะสม  กล่ัน  หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม   

   (๔)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก   

   (๕)  การพนสี  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๗.๗  (๑) 

   (๖)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด  

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง   

   (๗)  การโม  สะสม  หรือบดชัน   

   (๘)  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี   

   (๙)  การผลิต  ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร   

   (๑๐)  การเคลือบ  ชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุ 

ที่คลายคลึง   

   (๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๒)  การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

   (๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแหง 

   (๑๔)  การผลิต  สะสม  ขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ 

ในการผลิตดอกไมเพลิง   

   (๑๕)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา   

   (๑๖)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค   

   (๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว   

  ๗.๑๓  กิจการอื่น ๆ   

   (๑)  การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร   

   (๒)  การผลิต  ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  

หรืออุปกรณไฟฟา   



 หนา   ๑๙๖ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กุมภาพันธ   ๒๕๖๑ 
 

 

   (๓)  การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง   

   (๔)  การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือถายเอกสาร   

   (๕)  การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช   

   (๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา   

   (๗)  การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลวเพ่ือนําไปใชใหมหรือแปรสภาพ  

เปนผลิตภัณฑใหม 

   (๘)  การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

   (๙)  การบรรจุหีบหอ  สินคาโดยใชเครื่องจักร 

   (๑๐)  การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง  หรือสัตวพาหะนําโรค 

   (๑๑)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง 

หมวด  ๒ 

หลักเกณฑและเงื่อนไข 

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

ขอ ๘ สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้  ท่ีตั้งอยูในเขตที่กฎหมาย 

วาดวยการผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด 

ที่เขาขายเปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย

การนั้นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี   

ขอ ๙ สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  

โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมาย

อื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้น

จะตองมีสถานที่ตั้งตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด

โดยคํานึงถึงลักษณะของการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้น ๆ  ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตราย 

ตอสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือกอเหตุรําคาญดวย   

ขอ  ๑๐  สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้   



 หนา   ๑๙๗ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กุมภาพันธ   ๒๕๖๑ 
 

 

  (๑๐.๑)  ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขอ

อนุญาตไดตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปาย  หรือเครื่องหมาย

แสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

  (๑๐.๒)  ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตาม

กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ   

  (๑๐.๓)  ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวย

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพท่ีถูก

สุขลักษณะเปนประจําทุกวัน   

ขอ  ๑๑  สถานประกอบกจิการท่ีคนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใด

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ท่ีลางตาฉุกเฉิน  ตามความจําเปน 

และเหมาะสมกับคุณสมบัตขิองวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไวในกฎหมาย

วาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ   

ขอ  ๑๒  สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  

ดังนี้   

  (๑๒.๑)  มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณ 

และประเภทมูลฝอย  รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณ 

ที่เก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ   

  (๑๒.๒)  ในกรณีที่มีการกําจัดเองตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น  

และตองดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย   

  (๑๒.๓)  กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษ  หรือวัตถุอันตราย  หรือส่ิงอื่นใดท่ีอาจ

เปนอันตรายตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ   

ขอ ๑๓ สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวที่ เปนพาหะ 

ของโรคติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม   



 หนา   ๑๙๘ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กุมภาพันธ   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอ ๑๔ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับการประกอบอาหาร  

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงานตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติ 

วาดวยสถานจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร   

ขอ ๑๕ สถานประกอบกิจการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัย   

เปนสัดสวนและตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

หมวด  ๓ 

การอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

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

ขอ ๑๖ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางาน  และปฏิบัติ 

ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ   

ขอ ๑๗ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้   

  (๑๗.๑)  มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิงตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิง 

อยางนอยหกเดือนตอครั้ง  และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานที่ทางราชการกําหนด

หรือยอมรับใหแกคนงานไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

  (๑๗.๒)  กรณีที่มีวัตถุอันตรายตองมีสถานท่ีที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย

หรือส่ิงของท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ  ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

หมวด  ๔ 

การควบคมุของเสีย  มลพิษหรือส่ิงใด ๆ 

ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ 

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

ขอ ๑๘ สถานประกอบกิจการใดท่ีการประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียง 

หรือความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมี 



 หนา   ๑๙๙ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กุมภาพันธ   ๒๕๖๑ 
 

 

หรือวัตถุอันตรายจะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิให เกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญ 

หรือเปนอันตรายตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

หมวด  ๕ 

ใบอนุญาต 

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

ขอ  ๑๙  ในระหวางที่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ยังไมกําหนดมาตรฐาน

มลพิษดานตาง ๆ  สําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ใหองคการบริหารสวนตําบลทองเอน   

เล่ือนนําคามาตรฐานดานมลพิษตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของมาบังคับใชในขอบัญญัตินี้โดยอนุโลม   

ขอ  ๒๐  เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ีขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  หามมิใหผูใดดําเนิน

กิจการตามที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๗  ในลักษณะที่เปนการคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่น   

ในการออกใบอนุญาตเจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ

เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวโดยท่ัวไปในขอบัญญัตินี้ก็ได   

ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว   

ขอ  ๒๑  ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๗  ในลักษณะท่ีเปน

การคาจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  

ดังตอไปนี้   

  (๒๑.๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ   

  (๒๑.๒)  สําเนาทะเบียนบาน   

  (๒๑.๓)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ   

  (๒๑.๔)  อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลทองเอนประกาศกําหนด   

ขอ  ๒๒  ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  ใหครอบคลุม 

ทั้งดานสุขาภิบาลและส่ิงแวดลอม  ดานสาธารณสุข  และดานความปลอดภัย   



 หนา   ๒๐๐ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กุมภาพันธ   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอ  ๒๓  ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือ 

แจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร  

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ  ๒๔  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจ

ความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ   

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวม 

ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นท้ังหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณ 

ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ัง 

แจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ   

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน 

ตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้   

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน 

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี   

ขอ  ๒๕  บรรดาใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขต

อํานาจขององคการบริหารสวนตําบลทองเอนเทานั้น   

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต   

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๒๐  และขอ  ๒๑  โดยอนุโลม   

ขอ  ๒๖  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไวทาย  

ขอบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสีย



 หนา   ๒๐๑ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กุมภาพันธ   ๒๕๖๑ 
 

 

คาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม 

ที่คางชําระ  เวนแต ผู ไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการ 

เสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน   

ขอ  ๒๗  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลทองเอน 

ขอ  ๒๘  ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ี

ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ   

ขอ  ๒๙  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้   

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้   

  (๒๙.๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนา

บันทึกการแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย   

  (๒๙.๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับ 

ใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย   

ขอ  ๓๐  ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน   



 หนา   ๒๐๒ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กุมภาพันธ   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอ  ๓๑  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต   

  (๓๑.๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุท่ีจะตองถูกส่ังพักใช  

ใบอนุญาตอีก 

  (๓๑.๒)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕   

  (๓๑.๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้

หรือเงื่อนไข  ที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต  

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน   

ขอ  ๓๒  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ  

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน 

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง   

หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี   

ขอ  ๓๓  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน  

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต   

ขอ  ๓๔  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการ  หรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือให

ปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลทองเอน  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได   

ขอ  ๓๕  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ  

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๘  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

พรเทพ  ทับทิมทอง 

ปลัดองคการบริหารสวนตาํบล  ปฏิบัตหินาท่ี 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลทองเอน 



 

 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทองเอน 

เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2560 

     

ลําดับ
ท่ี 

รายการ 

คาธรรมเนียมตอป 
ฉบับละ 

หมาย
เหตุ 

บาท สต. 

1 กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวเล้ียง   
 

  

  (1.1) การเลี้ยงสัตวบก สัตวปก สัตวน้ํา สัตวเลื้อยคลาน หรือแมลง   
 

  

       (1.1.1) การเลี้ยงมา โค กระบือ แพะ แกะ   
 

  

           ก. ตั้งแต 10 - 20 ตัว 100 -   

           ข. ตั้งแต 21 - 50 ตัว 200 -   

           ค. ตั้งแต 51 - 100 ตัว 300 -   

           ง. ตั้งแต 101 ตัวข้ึนไป 400 -   

       (1.1.2) การเลี้ยงสุกร   
 

  

           ก. ตั้งแต 10 - 20 ตัว 200 -   

           ข. ตั้งแต 21 - 50 ตัว 300 -   

           ค. ตั้งแต 51 - 100 ตัว 400 -   

           ง. ตั้งแต 101 ตัวข้ึนไป 500 -   

       (1.1.3) การเลี้ยงไก เปด หาน หรือสัตวปก   
 

  

           ก. ตั้งแต 10 - 50 ตัว 100 -   

           ข. ตั้งแต 51 - 100 ตัว 300 -   

           ค. ตั้งแต 101 ตัวข้ึนไป 500 -   

       (1.1.4) การเลี้ยงสัตวน้ําทุกประเภท   
 

  

           ก. มีพ้ืนท่ีไมเกิน 5 ไร 200 -   

           ข. มีพ้ืนท่ี 5 ไร แตไมเกิน 10 ไร 300 -   

           ค. มีพ้ืนท่ี 10 ไรข้ึนไป 500 -   

       (1.1.5)  การเลี้ยงสัตวบก สัตวปก สัตวน้ํา หรือสัตวเลื้อยคลานอ่ืน ๆ 500 -   

  นอกจากท่ีบัญญัติไวในเบื้องตน เพ่ือการคา   
 

  

  (1.2) การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอานม   
 

  

           ก. ตั้งแต 10 - 20 ตัว 100 -   

           ข. ตั้งแต 21 - 50 ตัว 300 -   

           ค. ตั้งแต 51 - 100 ตัว 500 -   

           ง. ตั้งแต 101 ตัวข้ึนไป 1,000 -   

  (1.3) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอ่ืนใดมีลักษณะ 1,000 -   

  ทํานองเดียวกัน เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น ท้ังนี้   
 

  
  จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออม หรือไมก็ตาม   
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2 กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ   
 

  

  (2.1) การฆา หรือชําแหละสัตว (ยกเวน การฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน) 500 -   

  (2.2) การหมัก การฟอก การตาก หรือสะสมหนังสัตว ขนสัตว 200 -   

  (2.3) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นสวนสัตวท่ียังมิไดแปรรูป 300 -   

  (2.4) การเค่ียวหนัง เอ็น หรือไขสัตว 400 -   

  (2.5) การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ จากเปลือก กระดอง       

  กระดูก เขา หนัง ขนสัตวหรือสวนอ่ืน ๆ ของสัตวดวยการตม นึ่ง การตาก    
 

  

  การเผา หรือกรรมวิธีใด ๆ ซ่ึงมิใชเพ่ือเปนอาหาร    
 

  

       (2.5.1) โดยใชเครื่องจักร  หรือแรงไฟฟา 1,000 -   

       (2.5.2) โดยใชแรงงานอ่ืน 500 -   

  (2.6) การผลิต การโม การปน การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือ 1,000 -   

  กระทําอ่ืนใดตอสัตวหรือพืชหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปน      

  อาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว       

   (2.7) การผลิต การแปรรูป การสะสม หรือการลางครั่ง 1,000 -   
3 กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร   

 
  

  การเรขาย การขายในตลาด และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน   
 

  

  (3.1) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ 1,000 -   

  เตาเจี้ยว ซีอ๊ิว น้ําจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ      

  (3.2) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว ไดแก ปลารา       

  ปลาเจา กุงเจา ปลาสม ปลาจอม แหนม หมํ่า ไสกรอก กะป น้ําปลา หอยดอง       

  น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน       

       (3.2.1) การผลิตท่ีเปนลักษณะโรงงาน 1,000 -   

       (3.2.2) การสะสม   
 

  

           ก. ไมเกิน 50 กิโลกรัม 100 -   

           ข. เกินกวา 50 กิโลกรัม แตไมเกิน 100 กิโลกรัม 200 -   

           ค. เกินกวา 100 กิโลกรัม แตไมเกิน 200 กิโลกรัม 300 -   

           ง. เกินกวา 200 กิโลกรัมข้ึนไป 500 -   

  (3.3) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง แชอ่ิม จากผัก ผลไม  500 -   

  หรือพืชอยางอ่ืน    
 

  

  (3.๔) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก บด  1,000 -   

  นึ่ง ตม ตุน เค่ียว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปง ยาง เผา หรือวิธีอ่ืนใด    
 

  

  (3.๕) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุลูกชิ้น  1,000 -   
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  (3.๖) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เสนหม่ี ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู    
 

  

  วุนเสน เก้ียมอ๋ี เนื้อสัตวเทียม หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน    
 

  

       (3.6.1) การทําเสนกวยเตี๋ยว เสนหม่ี ทําดวยเครื่องจักรหรือแรงไฟฟา 500 -   

       (3.6.2) การทําขนมจีน ทําดวยเครื่องจักรหรือแรงไฟฟา 300 -   

       (3.6.3) การทําวุนเสน ทําดวยเครื่องจักรหรือแรงไฟฟา 500 -   

       (3.6.4) การทําเตาฮวย เตาหู  เก้ียมอ๋ี ทําดวยเครื่องจักรหรือแรงไฟฟา 500 -   

  (3.๗) การผลิตบะหม่ี มักกะโรนี สปาเกตตี พาสตา หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  500 -   

  ท่ีคลายคลึงกัน    
 

  

  (3.๘) การผลิต ขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ ขนมอบอ่ืน ๆ  1,000 -   

  (3.๙) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ํานม หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว 1,000 -   

  (3.๑๐) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑเนย 1,000 -   

  ผลิตภัณฑเนยเทียม และผลิตภัณฑเนยผสม    
 

  

  (3.๑๑) การผลิตไอศกรีม ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน   
 

  

       (3.11.1) การผลิตดวยเครื่องจักรไฟฟา 1,000 -   

       (3.11.2) การผลิตดวยแรงอ่ืน 500 -   

  (3.๑๒) การค่ัว สะสม หรือแบงบรรจุกาแฟ  1,000 -   

  (3.๑๓) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ใบชาแหง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ    
 

  

       (3.13.1) การผลิตดวยเครื่องจักรไฟฟา 1,000 -   

       (3.13.2) การผลิตดวยแรงอ่ืน 800 -   

  (3.๑๔) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล  สุรา   เบียร      
 

  

  ไวน   น้ําสมสายชู ขาวหมาก น้ําตาลเมา    
 

  

       (3.14.1) การตมกลั่นน้ําแอลกอฮอล เอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร ไวน 1,000 -   

       (3.14.2) การตมกลั่นน้ําสมสายชู ขาวหมาก น้ําตาลเมา 1,000 -   

  (3.๑5) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ  1,000 -   

 (3.๑6) การผลิต การสะสม การแบงบรรจุ หรือขนสงน้ําแข็ง 1,000 -  

 (3.๑๗) การผลิต การสะสม หรือการแบงบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา  500 -   

 น้ําจากพืช ผัก ผลไม เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ บรรจุกระปอง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด      

 (3.๑๘) การผลิต สะสม หรือการแบงบรรจุ อาหารบรรจุกระปอง ขวด  1,000 -   

  หรือภาชนะอ่ืนใด ทําดวยเครื่องจักรหรือแรงไฟฟา   
 

  

  (3.๑๙) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแตงอาหาร 1,000 -   
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  (3.๒๐) การผลิต การสะสม หรือการแบงบรรจุ น้ําตาล น้ําเชื่อม 1,000 -   

  (3.๒๑) การผลิต การสะสม หรือการแบงบรรจุแบะแซ 1,000 -   

  (3.๒2) การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหารทุกชนิด 1,000 -   

  (3.๒3) การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร  1,000 -   

          

4 กิจการท่ีเกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ   
 

  

  ทําความสะอาด   
 

  

  (4.๑) การผลิต การโม การบด การผสม หรือการบรรจุยาดวยเครื่องจักร  1,000 -   

  (4.๒) การผลิต การบรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอาง   1,000 -   

  รวมท้ังสบูท่ีใชกับรางกาย   
 

  

  (4.๓) การผลิต การบรรจุสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี 1,000 -   

  (4.๔) การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป 1,000 -   

  (4.๕) การผลิตผงซักฟอก สบู น้ํายาทําความสะอาด หรือผลิตภัณฑ 1,000 -   

  ทําความสะอาดตาง ๆ    
 

  

     

          

5 กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร   
 

  

  (5.๑) การผลิต การสะสม หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช  1,000 -   

  (5.๒) การลาง การอบ การรม หรือการสะสมยางดิบ    
 

  

       (5.2.1) การลาง การอบ การรมยางดิบ 300 -   

       (5.2.2) การสะสมยางดิบ 500 -   

  (5.๓) การผลิต หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  แปงจากพืช  หรือ   1,000 -   

  แปงอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน    
 

  

  (5.๔) การสีขาว นวดขาวดวยเครื่องจักร หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ ก็ตาม    
 

  

       (5.4.1) โรงสีขนาดเล็ก (ไมเกิน 1 เกวียน) 200 -   

       (5.4.2) โรงสีขนาดกลาง (เกินกวา 6 เกวียน แตไมเกิน 24 เกวียน) 500 -   

       (5.4.๓) โรงสีขนาดใหญ (เกินกวา 24 เกวียนข้ึนไป) 1,000 -   

       (5.4.๔) รถนวดขาว 500 -   

  (5.๕) การผลิตยาสูบ 2,000 -   

  (5.๖) การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช   
 

  

       (5.6.1) รถเก่ียวขาว ขนาดเล็ก 300 -   

       (5.6.2) รถเก่ียวขาว ขนาดกลาง 400 -   

       (5.6.3) รถเก่ียวขาว ขนาดใหญ 500 -   
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  (5.๗) การผลิต การสะสม หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุท่ีนําไปผลิตปุย   
 

  

       (5.7.1) สะสมไมเกิน 500 กิโลกรัม 500 -   

       (5.7.2) สะสมเกินกวา 500 กิโลกรัม 1,000 -   

  (5.๘) การผลิตเสนใยจากพืช  1,000 -   

  (5.๙) การตาก การสะสม การขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง ขาวเปลือก     
 

  

  ออย ขาวโพด   
 

  

       (5.9.1) สะสมไมเกิน 500 กิโลกรัม 500 -   

       (5.9.2) สะสมเกินกวา 500 กิโลกรัม 1,000 -   

          

6 กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร   
 

  

  (6.๑) การผลิตภาชนะ   เครื่องประดับ   เครื่องมือ อุปกรณ    หรือเครื่องใชตาง ๆ 1,000 -   

   ดวยโลหะหรือแร    
 

  

  (6.๒) การถลุงแร  การหลอมหรือหลอโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการท่ีไดรับ    
 

  

  ใบอนุญาตใน (6.1)   
 

  

       (6.2.1) ประเภทโรงงาน 1,000 -   

       (6.2.2) ประเภทรานคา 500 -   

  (6.๓) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร    
 

  

  หรือกาซ หรือไฟฟา ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน (6.1)   
 

  

       (6.3.1) การกลึง การเจาะ 1,000 -   

       (6.3.2) การเชื่อม การประสานโลหะดวยกาซ/ไฟฟา/เครื่องจักร 500 -   

       (6.3.3) การตี การตัด การเชื่อมดวยโลหะ 200 -   

  (6.๔) การเคลือบ ชุบโลหะดวยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะ 300 -   

  อ่ืนใด ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน (6.1)   
 

  

  (6.5) การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร  หรือสารเคมี   ยกเวนกิจการท่ีไดรับ 1,000 -   

  ใบอนุญาตใน (6.1)   
 

  

  (๖.6) การทําเหมืองแร การสะสม การแยก การคัดเลือก หรือการลางแร  10,000 -   
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7 กิจการท่ีเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล   
 

  

  (7.๑) การตอ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพนสี หรือการพนสาร 1,000 -   

  กันสนิมยานยนต    
 

  

  (7.๒) การผลิตยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล  1,000 -   

  (7.๓) การซอม การปรับแตงเครื่องยนต เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟา  1,000 -   

  ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร    
 

  

  หรือเครื่องกล    
 

  

  (7.๔) การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซ่ึงมีไว   500 -   

  บริการหรือจําหนาย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุง   
 

  

  ยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย       

  (7.5) การลาง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต  500 -   

  (7.๖) การผลิต การสะสม การจําหนาย การซอม หรือการอัดแบตเตอรี่    
 

  

       (7.6.1) การผลิต การซอม การอัดแบตเตอรี่เกินกวา 5 คนข้ึนไป 500 -   

       (7.6.2) การผลิต การซอม การอัดแบตเตอรี่ไมเกิน 5 คนข้ึนไป 300 -   

  (๗.7) การจําหนาย การซอม การปะ การเชื่อมยางยานยนต หรือตั้งศูนยถวงลอ    
 

  

       (7.7.1) รถยนต 500 -   

       (7.7.2) รถจักรยานยนต รถจักรยาน รถท่ีมีลอตั้งแต 3 ลอลงมา 300 -   

  (7.๘) การผลิต การซอม การประกอบ หรือการอัดผาเบรก ผาคลัตช  500 -   

  (7.๙) การสะสม การซอมเครื่องกล   เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณท่ีเปน    500 -   

  สวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกลเกา   
 

  

          

8 กิจการท่ีเกี่ยวกับไมหรือกระดาษ   
 

  

  (8.๑) การผลิตไมขีดไฟ 1,000 -   

  (8.๒) การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดรอง การทําค้ิว     
 

  

  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร   
 

  

       ก. ทําดวยเครื่องจักรหรือไฟฟา ตั้งแต 20 แรงมาข้ึนไป 1,000 -   

       ข. ทําดวยเครื่องจักรหรือไฟฟา ไมเกิน 20 แรงมาข้ึนไป 500 -   

       ค. ทําดวยแรงงานคน 200 -   

  (8.๓) การผลิต การพน การทาสารเคลือบเงา หรือสี การแตงสําเร็จสิ่งของเครื่องใช    
 

  

  หรือผลิตภัณฑจากไม หวาย ชานออย    
 

  

       ก. เครื่องจักรท่ีมีกําลัง 5  แรงมาข้ึนไป 1,000 -   

       ข. เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา 1  แรงมา แตไมเกิน 5 แรงมา  500 -   

       ค. เครื่องจักรท่ีมีกําลัง 1  แรงมาลงมา 200 -   
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  (8.๔) การอบไม  500 -   

  (8.๕) การผลิตธูปดวยเครื่องจักร  500 -   

  (8.๖) การประดิษฐสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียนดวยกระดาษ    
 

  

       ก. สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีตั้งแต 200 ตารางเมตรข้ึนไป 1,000 -   

       ข. สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีต่ํากวา 200 ตารางเมตร 500 -   

  (8.๗) การผลิตกระดาษตาง ๆ  1,000 -   

  (๘.8) การเผาถานหรือสะสมถาน    
 

  

       ก. ตั้งแต 500 กิโลกรัม แตไมเกิน 1,000 กิโลกรัม 500 -   

       ข. ตั้งแต 1,000 กิโลกรัมข้ึนไป 1,000 -   

9 กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ   
 

  

  (9.๑) การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการใน  1,000 -   

  สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล   
 

  

  (9.๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด  1,000 -   

  (9.๓) การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับ  1,000 -   

  ใบอนุญาตใน (9.1) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล    
 

  

  (9.๔) การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแตเปน 1,000 -   

  การใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาตใน (9.1) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมาย   
 

  

  วาดวยสถานพยาบาล    
 

  

  (9.๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานท่ีพักท่ีมิใชโรงแรมท่ีจัดไวเพ่ือใหบริการ    
 

  

  พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีคาตอบแทน หรือกิจการอ่ืน   
 

  

  ในทํานองเดียวกัน    
 

  

       ก. มีหองพักตั้งแต 20 หองข้ึนไป 1,000 -   

       ข. มีหองพักเกินกวา 10 หอง แตไมเกิน 20 หอง 500 -   

       ค. มีหองพักไมเกิน 10 หอง 300 -   

  (9.๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หรือหองแบงเชา    
 

  

  หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน    
 

  

       ก. ตั้งแต 10 - 20 หอง 200 -   

       ข. ตั้งแต 20 - 50 หอง 400 -   

  (9.๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ ประเภทภาพยนตร   
 

  

       ก. ท่ีนั่งชมเกินกวา 350 ท่ีนั่ง 500 -   

       ข. ท่ีนั่งชมไมเกิน 350 ท่ีนั่ง 300 -   

  
(9.๘) การจัดใหมีการแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง  ดิสโกเทก คาราโอเกะ     
หรือตูเพลง หรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 1,000 -   
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  (๙.9) การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน  1,000 -   

  ยกเวนกิจการใน (9.1)   
 

  

  (9.๑๐) การประกอบกิจการการเลนสเกต หรือโรลเลอรเบลด หรือการเลนอ่ืน ๆ   1,000 -   

  ในทํานองเดียวกัน   
 

  

  (9.๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแตงผม เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ    
 

  

  ตามกฎหมาย วาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม    
 

  

       ก. พ้ืนท่ีไมเกิน 25 ตารางเมตร 200 -   

       ข. พ้ืนท่ีเกิน 25 ตารางเมตร แตไมเกิน 50 ตารางเมตร 300 -   

       ค. พ้ืนท่ีเกิน 50 ตารางเมตร แตไมเกิน 100 ตารางเมตร 500 -   

       ง. พ้ืนท่ีเกิน 100 ตารางเมตร 1,000 -   

  (9.๑๒) การประกอบกิจการสถานท่ีออกกําลังกาย  1,000 -   

  (9.๑๓) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  1,000 -   

  (9.๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบวลิ่ง หรือตูเกม    
 

  

       ก. ตูเกม ตูเพลง ไมเกิน 5 เครื่อง 200 -   

       ข. ตูเกม ตูเพลง เกิน 5 เครื่อง 500 -   

       ค. สวนสนุก 1,000 -   

  (9.๑๕) การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร  500 -   

  (9.๑๖) การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟ 1,000 -   

  (9.1๗) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข  1,000 -   

  วิทยาศาสตร หรือสิ่งแวดลอม    
 

  

  (9.๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย  500 -   

  (9.๑๙) การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ  500 -   

  (9.๒๐) การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบานของผูรับบริการ  500 -   

  (9.๒๑) การประกอบกิจการใหบริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝาก 500 -   

  สัตวชั่วคราว        

10 กิจกาจเกี่ยวกับส่ิงทอ   
 

  

  (10.๑) การปนดาย การกรอดาย การทอผาดวยเครื่องจักร หรือการทอผาดวย   
 

  

  ก่ีกระตุก (ยกเวนกลุมวิสาหกิจชุมชน หรือกลุมอาชีพ)   
 

  

       (10.1.1) ตั้งแต 5 ก่ี - 10 ก่ี 500 -   

       (10.1.2) ตั้งแต 11 ก่ี - 30 ก่ี 1,000 -   

       (10.1.3) ตั้งแต 31 ก่ีข้ึนไป 2,000 -   
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  (10.๒) การสะสมปอ ปาน ฝาย นุน หรือใยสังเคราะห   

 
  

       (10.2.1) โรงอัด ปอ ปาน 500 -   
       (10.2.2) โรง (ฉาง) เก็บปอ หรือปานสะสมกวา 1,000 กิโลกรัม 400 -   
       (10.2.3) โรง (ฉาง) เก็บปอ หรือปานสะสมไมเกิน 1,000 กิโลกรัม 300 -   
  (10.๓) การปนฝาย นุน ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร  500 -   
  (10.๔) การทอเสื่อ ทอกระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวยเครื่องจักร    

 
  

       (10.4.1) ทอดวยเครื่องจักรหรือไฟฟา 500 -   
       (10.4.2) ทอดวยแรงงานอ่ืน 300 -   
  (10.๕) การเย็บ ปกผา หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวยเครื่องจักร        

       (10.5.1) ตั้งแต 5 - 20 เครื่อง 500 -   
       (10.5.2) ตั้งแต 21 - 50 เครื่อง 1,000 -   
       (10.5.3) ตั้งแต 51 เครื่องข้ึนไป 2,000 -   
  (10.๖) การพิมพผา หรือการพิมพบนสิ่งทออ่ืน ๆ 500 -   
  (10.๗) การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร  500 -   

 
(10.๘) การยอม การฟอก การกัดสีผา  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ 500 -   

11 กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุท่ีคลายคลึงกัน   
 

  
  (11.๑) การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑดินเผา  1,000 -   
  (11.๒) การระเบิด การโม บด หรือยอยหินดวยเครื่องจักร 5,000 -   

  
(11.๓) การผลิตสิ่งของ เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ดวยซีเมนต หรือวัตถุท่ี
คลายคลึง       

       (11.3.1) การผลิตและจําหนายวัสดุกอสรางทุกชนิด 1,000 -   
  (11.๔) การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ดิน ทราย วัสดุกอสราง รวมท้ังการขุด    

 
  

  
ตัก ดูด โม บด หรือยอยดวยเครื่องจักร ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาต 
ในขอ 11 (2)       

       (11.4.1) สะสมเกินกวา 3,000 กิโลกรัมข้ึนไป (มากกวา 60 ถุง) 500 -   
       (11.4.2) สะสมไมเกินกวา 3,000 กิโลกรัมข้ึนไป (นอยกวา 60 ถุง) 300 -   
  (11.๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุท่ีคลายคลึง  1,000 -   
  (11.๖) การเลื่อย การตัด หรือประดิษฐหินเปนสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑตาง ๆ   1,000 -   
  (11.๗) การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน  1,000 -   
  (11.๘) การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม  1,000 -   
  เชน ผาเบรก ผาคลัตช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝาเพดาน ทอน้ํา เปนตน   

 
  

  (10.๙) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว  1,000 -   
  (10.๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผาทราย  1,000 -   
  (10.๑๑) การผลิตใยแกว หรือผลิตภัณฑจากใยแกว  1,000 -   
  (10.๑๒) การลาง การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก แกว หิน  1,000 -   
  หรือวัตถุอ่ืนใด ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน 6 (5)       
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12 กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม ปโตรเคมี ถานหิน ถานโคก และสารเคมีตาง ๆ   

 
  

  (12.๑) การผลิต การสะสม การบรรจุ การขนสงกรด ดาง สารออกซิไดซ   2,000 -   
  หรือสารตัวทําละลาย   

 
  

  (12.๒) การผลิต  การบรรจุ  การสะสมการขนสงกาซ    
 

  
       ก. การสะสมกาซประเภทหุงตมเพ่ือจําหนายรานคาปลีก 200 -   
       ข. การสะสมกาซประเภทหุงตมเพ่ือจําหนายรานคาสง 500 -   
       ค. การสะสมในลักษณะตั้งเปนสถานีบริการกาซ 5,000 -   
  (12.๓) การผลิต การสะสม การกลั่น การขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ   

 
  

  ปโตรเลียม    
 

  
       (12.3.1) การประกอบกิจการควบคุม ประเภทท่ี 1 รานจําหนายน้ํามัน 100 -   

  เชื้อเพลิงรายยอย   
 

  
       (12.3.2) การประกอบกิจการควบคุม ประเภทท่ี 2   

 
  

       ก. ตั้งเปนสถานีเก็บรักษาน้ํามัน โรงงานขนาดเล็กหรือเพ่ือการเกษตร 500 -   
       ข. ตั้งเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง ประเภท ปมหลอดแกวมือหมุน 300 -   
       ค. ตั้งเปนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง ประเภท ปมถังลอยริมถนนขนาดเล็ก 1,000 -   
       (12.3.3)  การประกอบกิจการควบคุม ประเภทท่ี 3   

 
  

       ก. สถานีเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง ประเภท โรงงานขนาดใหญ 10,000 -   
       ข. คลังน้ํามันเชื้อเพลิง สถานีเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง เกิน 500,000 ลิตร 10,000 -   
       ค. สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง ประเภท สถานีบริการติดถนนใหญ (ถังเก็บ 10,000 -   
  ใตพ้ืนดิน)   

 
  

       ง. สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง ประเภท สถานีบริการติดถนนซอย (ถังเก็บ 2,000 -   
  ใตพ้ืนดิน)   

 
  

       จ. สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง ประเภท ปมถังลอยริมถนนขนาดใหญ 1,500 -   
  (12.4) การผลิต การสะสม การขนสงถานหิน หรือถานโคก  1,500 -   
  (12.๕) การพนสี ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๗ (๑) 1,000 -   
  (12.๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด  1,000 -   
  เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง    

 
  

  (12.๗) การโม สะสม หรือบดชัน  1,000 -   
  (12.๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี  500 -   
  (12.๙) การผลิต ลางฟลมรูปถาย หรือฟลมภาพยนตร 1,000 -   
  (12.๑๐) การเคลือบ การชุบวัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท  1,000 -   
  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง    

 
  

  (12.๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 1,000 -   
  (12.๑๒) การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 1,000 -   
 (12.๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง 1,000 -   
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  (12.๑๔) การผลิต การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ 1,000 -   

  ในการผลิตดอกไมเพลิง    
 

  

  (12.๑๕) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา  1,000 -   

  (12.๑๖) การผลิต การสะสม การบรรจุ ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค  1,000 -   

  (12.๑๗) การผลิต การสะสม หรือการบรรจุกาว  1,000 -   

          

13 กิจการอ่ืน ๆ   
 

  

  (13.๑) การพิมพหนังสือ หรือสิ่งพิมพอ่ืน ท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร  1,000 -   

  (13.๒) การผลิต  การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส   500 -   

  หรืออุปกรณไฟฟา        

  (13.๓) การผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถุท่ีคลายคลึง  1,000 -   

  (13.๔) การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือการถายเอกสาร  600 -   

  (13.5) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช    
 

  

       (13.5.1) พ้ืนท่ีไมเกิน 400 ตารางเมตร 500 -   

       (13.5.2) พ้ืนท่ีตั้งแต 400 - 800 ตารางเมตร 1,000 -   

       (13.5.3) พ้ืนท่ีตั้งแต 800  ตารางเมตรข้ึนไป 2,000 -   

  (13.๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา    
 

  

       (13.6.1) พ้ืนท่ีไมเกิน 400 ตารางเมตร 500 -   

       (13.6.2) พ้ืนท่ีตั้งแต 400 - 800 ตารางเมตร 1,000 -   

       (13.6.3) พ้ืนท่ีตั้งแต 800  ตารางเมตรข้ึนไป 2,000 -   

  (13.7) การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลวเพ่ือนําไปใชใหมหรือแปรสภาพ 200 -   

  เปนผลิตภัณฑใหม   
 

  

  (13.๘) การพิมพ เขียน พนสี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ 500 -   

  (13.9) การบรรจุหีบหอ สินคาโดยใชเครื่องจักร 1,000 -   

  (13.10) การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง หรือสัตวพาหะนําโรค 1,000 -   

  (13.11) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑจากยาง 1,000 -   

      
 

  

          



คําขอเลขท่ี....................../...................... 
(เจาหนาท่ีกรอก) 

 

คําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต/ขอรับใบแทนใบอนุญาต 

ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภท..................................... 

เขียนท่ี…………………………………….  

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

 ๑. ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล)........................................................................อายุ............ป  

สัญชาติ................................โดย..........................................................................ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล  

ปรากฏตาม............................................................................................ท่ีอยูเลขท่ี………………………………………….  

หมูท่ี............ตรอก/ซอย........................ ถนน...................แขวง/ตําบล...........................เขต/อําเภอ....................  

จังหวัด.........................................หมายเลขโทรศัพท.........................................................................ผูขออนุญาต  

 ๒. ขอยื่นคําขอ 

     ( ) รับใบอนุญาตประกอบกิจการ  

     ( ) ตออายุใบอนุญาต  

     ( ) ขอรับใบแทนใบอนุญาต เนื่องจาก....................................................  

 กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภท……………………………………………………………………. 

มีคนงาน..................คน  ใชเครื่องจักรขนาด..........................................แรงมา ตอเจาพนักงานทองถ่ิน  

 พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย ดังนี้คือ  

     ( ) สําเนาบัตรประจําประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ ระบุ.....................  

     ( ) สําเนาทะเบียนบาน  

     ( ) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล  

     ( ) ใบมอบอํานาจ 

     ( ) หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล  

     ( ) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยควบคุมอาคาร หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผล 

กระทบตอสิ่งแวดลอม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีจําเปน  

     ( ) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ คือ  

  ……………………………………………………………………….. 

  ……………………………………………………………………….. 

 ขอรับรองวา  ขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ  

 

    (ลงชื่อ).................................................ผูขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต  

                /ขอรับใบแทนใบอนุญาต  

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



-๒- 

 

สวนของเจาหนาท่ี 

ใบรับ คําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต/ขอรับใบแทนใบอนุญาต 

 

 เลขท่ี.....................................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี..........................เดือน.................พ.ศ............................ 

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน ( ) ครบ  

    ( ) ไมครบ คือ  

    ๑)..................................... 

    ๒).....................................  

    ๓).....................................  

     

    (ลงชื่อ)…………………………………………  

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

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

 

 

 

สวนของผูขอรับใบอนุญาต 

ใบรับ คําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต/ขอรับใบแทนใบอนุญาต 

 

 เลขท่ี.....................................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี..........................เดือน.................พ.ศ............................ 

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน ( ) ครบ  

    ( ) ไมครบ คือ  

    ๑).....................................  

    ๒).....................................  

    ๓).....................................  

 ดังนั้น กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน..............วัน 

นับแตวันนี้เปนตนไป  

 

    (ลงชื่อ)…………………………………………  

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

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



 

 

 

 

ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ…………………………………………………………. 

เลมท่ี.....................เลขท่ี.........../......................  

 ขอ ๑ เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให..............................................สัญชาติ.............อยูบานเลขท่ี...........  

หมูท่ี...........ตรอก/ซอย.......................ถนน........................ตําบล/แขวง................................................................  

อําเภอ/เขต...................................................จังหวัด............................................ โทรศัพท……………………………..  

 ชื่อสถานประกอบกิจการ........................................................................ประเภท....................................  

โดยใชชื่อสถานประกอบการวา……………………………………………………………………………………………………………….

ตั้งอยูเลขท่ี.................. หมูท่ี.................ตรอก/ซอย.............................................ถนน..........................................  

ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต............................................จังหวัด.......................................  

โทรศัพท................................................โทรสาร.....................................มีพ้ืนท่ีประกอบการ..............ตารางเมตร  

ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังขนาด........................................................แรงมา จํานวนคนงาน..................................คน  

 เสียคาธรรมเนียมใบอนุญาตปละ...................................บาท (...............................................................)  

ตามใบเสร็จรับเงิน เลมท่ี...........เลขท่ี...........ลงวันท่ี............... เดือน................................................พ.ศ.………… 

 ขอ ๒ ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามขอบัญญัติขององคการบริหารสวนตําบลทองเอน 

 ขอ ๓ หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืนท่ี  

เก่ียวของโดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาเพิกถอนการอนุญาตนี้ได  

 ขอ ๔ ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ ดังตอไปนี้  

  ๑)………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  ๒).………………………………………………………………………………………………………………………………  

  ๓)………………………………………………………………………………………………………….……………………  

 ขอ ๕ ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี...............เดือน..........................................พ.ศ.……………………. 

 ขอ ๖ ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันท่ี................เดือน.......................................พ.ศ.……………………………  

 

 

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

              (………………………………………….)  

             เจาพนักงานทองถ่ิน 

 



-๒- 

 

รายการตอใบอนุญาตและการเสียคาธรรมเนียม 

 

ว/ด/ป 

ท่ีอนุญาต 

ว/ด/ป 

ท่ีอนุญาต 

จํานวนเงิน ใบเสร็จรับเงิน ลงช่ือ 

เจาพนักงานทองถิ่น คาธรรมเนียม คาปรับ เลขท่ี ว/ด/ป 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

คําเตือน 

  ๑. ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยท่ีเปดเผย ณ สถานท่ีท่ีไดรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการ  

  ๒. ตองยื่นคําขอตอใบอนุญาตพรอมชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ  

  ๓. หากไมขอตออายุใบอนุญาต พรอมชําระคาธรรมเนียมภายในวันเวลาท่ีกําหนดตามขอ ๒  

      ตองเสียคาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละ ๒๐ ของยอดเงินคาธรรมเนียม  

  ๔. การขอตอใบอนุญาตใหนําใบอนุญาตฉบับนี้ไปดวย 

 

 

 


