
 หนา   ๙๖ 
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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานเด่ือ 
เรื่อง   กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ     

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานเดื่อ  วาดวยกิจการที่เปนอันตราย 

ตอสุขภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)   

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓   

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลบานเดื่อ 

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลบานเดื่อและนายอําเภอทาบอ  จึงตราขอบัญญัติไว   

ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานเดื่อ  เรื่อง  กิจการ 

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินีใ้หใชบงัคบัในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานเดื่อตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัต ิ ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้   

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งรับผิดชอบ 

ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น   

  “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

  “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
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  “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก 

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย 

ของสาธารณชน 

  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “ราชการสวนทองถิ่น”  หมายถึง  องคการบริหารสวนตําบลบานเดื่อ 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลบานเดื่อ 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๕ ใหกิจการประเภทตาง ๆ   ดังตอไปนี้  เปนกิจการที่ตองมีการควบคุมภายในเขตองคการบริหาร 

สวนตําบลบานเดื่อ 

  (๑) กิจการที่เกี่ยวกับสัตวเล้ียง 

   (๑.๑)  การเพาะพันธุ  เล้ียง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด 

   (๑.๒)  การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอืน่ใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน   

เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ทั้งนี้  ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการ 

ในทางตรง  หรือทางออม  หรือไมก็ตาม 

  (๒) กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

   (๒.๑)  การฆา  หรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  เรขาย  หรือขาย 

ในตลาด 

   (๒.๒)  การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว 

   (๒.๓)  การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 
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   (๒.๔)  การเคี่ยวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว 

   (๒.๕)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ   จากเปลือก  กระดอง  กระดกูเขา   

หนัง  ขนสัตวหรือสวนอืน่ ๆ  ของสัตวดวยการตม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวธิีใด ๆ  ซึ่งมิใชเพ่ือเปนอาหาร 

   (๒.๖)  การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช 

หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช  เพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว 

   (๒.๗)  การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือลางครั่ง 

  (๓) กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร   

การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  เตาเจ้ียว   

ซีอิ๊ว  น้ําจ้ิม  หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ 

   (๓.๒)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว  ไดแก   

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

น้ําบูดูไตปลา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

   (๓.๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แชอิ่ม  จากผัก  ผลไม   

หรือพืชอยางอื่น 

   (๓.๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก  บด   

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

   (๓.๕)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุลูกชิ้น 

   (๓.๖)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย   

เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋  เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

   (๓.๗)  การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  สปาเกตต ี พาสตา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ   ท่ีคลายคลึงกัน 

   (๓.๘)  การผลิต  ขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  ขนมอบอื่น ๆ 

   (๓.๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ํานม  หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว 

   (๓.๑๐) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑเนย   

ผลิตภัณฑเนยเทียม  และผลิตภัณฑเนยผสม 
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   (๓.๑๑) การผลิตไอศกรีม 

   (๓.๑๒) การคั่ว  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ 

   (๓.๑๓) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 

   (๓.๑๔) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  ไวน   

น้ําสมสายชู  ขาวหมาก  น้ําตาลเมา 

   (๓.๑๕) การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ 

   (๓.๑๖)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุ  หรือขนสงน้ําแข็ง 

   (๓.๑๗) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจากพืช  

ผัก  ผลไม  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด 

   (๓.๑๘) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

   (๓.๑๙) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแตงอาหาร 

   (๓.๒๐) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม 

   (๓.๒๑) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุแบะแซ 

   (๓.๒๒) การแกะ  ตัดแตง  ลางสัตวน้ํา  ที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น 

   (๓.๒๓) การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 

   (๓.๒๔) การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 

  (๔) กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑทําความสะอาด 

   (๔.๑)  การผลิต  โม  บด  ผสม  หรือบรรจุยา 

   (๔.๒)  การผลิต  บรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอาง   

รวมทั้งสบูที่ใชกับรางกาย 

   (๔.๓)  การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

   (๔.๔)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

   (๔.๕)  การผลิตผงซักฟอก  สบู  น้ํายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑทําความสะอาดตาง ๆ  
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  (๕) กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 

   (๕.๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช 

   (๕.๒)  การลาง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ 

   (๕.๓)  การผลิต  หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  แปงจากพืชหรือแปงอื่น  ๆ  

ในทํานองเดียวกัน 

   (๕.๔)  การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักร  หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ  ก็ตาม 

   (๕.๕)  การผลิตยาสูบ 

   (๕.๖)  การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช 

   (๕.๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย 

   (๕.๘)  การผลิตเสนใยจากพืช 

   (๕.๙)  การตาก  สะสม  ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  ขาวโพด 

  (๖) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

   (๖.๑)  การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณ  หรือเครื่องใชตาง ๆ   

ดวยโลหะหรือแร 

   (๖.๒)  การถลุงแร  การหลอม  หรือหลอโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการที่ไดรับอนุญาต 

ใน  (๖.๑) 

   (๖.๓)  การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร 

หรือกาซ  หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการท่ีไดรับอนุญาตใน  (๖.๑) 

   (๖.๔) การเคลือบ  ชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล   

หรือโลหะอื่นใดยกเวนกิจการที่ไดรับอนุญาตใน  (๖.๑) 

   (๖.๕)  การขัด  ลางโลหะดวยเครื่องจักร  หรือสารเคมี  ยกเวนกิจการท่ีไดรับอนุญาต 

ใน  (๖.๑) 

   (๖.๖)  การทําเหมืองแร  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือลางแร 
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  (๗) กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

   (๗.๑)  การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต 

   (๗.๒)  การผลิตยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

   (๗.๓)  การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟา   

ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

   (๗.๔)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไวบริการ 

หรือจําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

ดังกลาวดวย 

   (๗.๕)  การลาง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต 

   (๗.๖)  การผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่ 

   (๗.๗)  การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต  หรือตั้งศูนยถวงลอ 

   (๗.๘)  การผลิต  ซอม  ประกอบ  หรืออัดผาเบรก  ผาคลัตช 

   (๗.๙)  การสะสม  การซอมเครื่องกล  เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบ 

ของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลเกา 

  (๘) กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ 

   (๘.๑)  การผลิตไมขีดไฟ 

   (๘.๒)  การเล่ือย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําคิ้ว  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร 

   (๘.๓)  การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แตงสําเร็จส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑ 

จากไม  หวาย  ชานออย 

   (๘.๔)  การอบไม 

   (๘.๕)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป 

   (๘.๖)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ 

   (๘.๗)  การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ 

   (๘.๘)  การเผาถาน  หรือสะสมถาน 
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  (๙) กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 

   (๙.๑)  การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบรกิารในสถานพยาบาล 

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๒)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด 

   (๙.๓)  การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับอนุญาต 

ใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๔)  การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปน 

การใหบริการที่ไดรับอนุญาตใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๕)  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานที่พักที่มิใชโรงแรมที่จัดไวเพ่ือใหบริการ 

พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๖)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบงเชา 

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๗)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

   (๙.๘)  การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก   

คาราโอเกะ  หรือตูเพลง  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๙)  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน   

เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับอนุญาตใน  (๙.๑) 

   (๙.๑๐) การประกอบกิจการการเลนสเกต  หรือโรลเลอรเบลด  หรือการเลนอื่น ๆ   

ในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ 

ตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพเวชกรรม 

   (๙.๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย 

   (๙.๑๓) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก 

   (๙.๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวล่ิง  หรือตูเกม 

   (๙.๑๕) การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 
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   (๙.๑๖) การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ 

   (๙.๑๗) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร   

หรือส่ิงแวดลอม 

   (๙.๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย 

   (๙.๑๙) การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ 

   (๙.๒๐) การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ 

   (๙.๒๑) การประกอบกจิการใหบรกิารสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเล้ียงหรือรับฝากสัตว 

ชั่วคราว 

  (๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

   (๑๐.๑) การปนดาย  กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักร  หรือทอผาดวยกี่กระตุก 

   (๑๐.๒) การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  นุน  หรือใยสังเคราะห 

   (๑๐.๓) การปนฝาย  นุน  ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๔) การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๕) การเย็บ  ปกผา  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๖) การพิมพผา  และส่ิงทออื่น ๆ 

   (๑๐.๗) การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๘) การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ 

  (๑๑)  กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๑.๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

   (๑๑.๒) การระเบิด  โม  บด  หรือยอยหินดวยเครื่องจักร 

   (๑๑.๓) การผลิตส่ิงของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ดวยซีเมนต  หรือวัตถุ 

ที่คลายคลึง 

   (๑๑.๔) การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมทั้งการขุด   

ตักดูด  โม  บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการท่ีไดรับอนุญาตใน  (๑๑.๒) 

   (๑๑.๕) การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
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   (๑๑.๖) การเล่ือย  ตัด  หรือประดษิฐหนิเปนส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑตาง ๆ 

   (๑๑.๗) การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน 

   (๑๑.๘) การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม 

   (๑๑.๙) การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

   (๑๑.๑๐) การผลิตกระดาษทราย  หรือผาทราย 

   (๑๑.๑๑) การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

   (๑๑.๑๒) การลาง  การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แกว  หิน   

หรือวัตถุอื่นใดยกเวนกิจการที่ไดรับอนุญาตใน  (๖.๕) 

  (๑๒) กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคก  และสารเคมีตาง ๆ 

   (๑๒.๑) การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  หรือสาร 

ตัวทําละลาย 

   (๑๒.๒) การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกาซ 

   (๑๒.๓) การผลิต  สะสม  กล่ัน  หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม 

   (๑๒.๔) การผลิต  สะสม  หรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก 

   (๑๒.๕) การพนสี  ยกเวนกิจการท่ีไดรับอนุญาตใน  (๗.๑) 

   (๑๒.๖) การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด   

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๒.๗) การโม  สะสม  หรือบดชัน 

   (๑๒.๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 

   (๑๒.๙) การผลิต  ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 

   (๑๒.๑๐) การเคลือบ  ชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุ 

ที่คลายคลึง 

   (๑๒.๑๑) การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๒.๑๒) การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

   (๑๒.๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง 
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   (๑๒.๑๔) การผลิต  สะสม  ขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ 

ในการผลิตดอกไมเพลิง 

   (๑๒.๑๕) การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 

   (๑๒.๑๖) การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

   (๑๒.๑๗) การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว 

  (๑๓) กิจการอื่น ๆ 

   (๑๓.๑) การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

   (๑๓.๒) การผลิต  ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

หรืออุปกรณไฟฟา 

   (๑๓.๓) การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๓.๔) การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือถายเอกสาร 

   (๑๓.๕) การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 

   (๑๓.๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา 

   (๑๓.๗) การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลวเพ่ือนําไปใชใหมหรือแปรสภาพ 

เปนผลิตภัณฑใหม 

   (๑๓.๘) การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

   (๑๓.๙) การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 

   (๑๓.๑๐)  การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร 

   (๑๓.๑๑)  การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง  หรือสัตวพาหะนําโรค 

   (๑๓.๑๒)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง 

   (๑๓.๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล 

ขอ ๖ สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้ที่ตั้งอยูในเขตที่กฎหมาย 

วาดวยการผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด 

ที่เขาขายเปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย 

การนั้นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี 
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ขอ ๗ สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน   

สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ   

ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้นจะตองตั้งอยูหาง 

จากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  ซึ่งจะตองไมอยู 

ในระยะท่ีอาจสงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน  หรือจะตองมีระบบปองกันผลกระทบตอสุขภาพ 

ของประชาชนที่มีประสิทธิภาพ  โดยคํานึงถึงลักษณะและประเภทของสถานประกอบกิจการ  ทั้งนี้  เพ่ือปองกัน 

อันตรายตอสุขภาพอนามัยหรือการกอเหตุรําคาญของประชาชน   

ขอ ๘ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได 

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  ทั้งนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมาย 

แสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

  (๒) ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมาย 

วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

  (๓) ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพท่ีถูกสุขลักษณะ 

เปนประจําทุกวัน 

ขอ ๙ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใด 

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ท่ีลางตาฉุกเฉิน  ตามความจําเปนและเหมาะสม 

กับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวย 

วัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๐ สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

  (๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย   

รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณท่ีเก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ 
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  (๒) ในกรณีที่มีการกําจัดเองตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น 

และตองดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานเดื่อ  วาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูล   

หรือขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานเดื่อ  วาดวยการกําจัดมูลฝอย 

  (๓) กรณีท่ีมีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใดที่อาจเปนอันตราย 

ตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๑ ประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวท่ีเปนพาหะของโรคติดตอ 

ใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

ขอ ๑๒ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับการประกอบอาหาร   

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงาน  ตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติองคการบริหาร 

สวนตําบลบานเดื่อ  วาดวยสถานจําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

ขอ ๑๓ สถานประกอบกิจการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัยเปนสัดสวน  

และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

ขอ ๑๔ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติใหเปนไป 

ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๕ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้ 

  (๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  ทั้งนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอยางนอย 

หกเดือนตอครั้ง  และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานท่ีทางราชการกําหนดหรือยอมรับ 

ใหแกคนงานไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

  (๒) กรณีท่ีมีวัตถุอันตรายตองมีสถานท่ีท่ีปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย 

หรือส่ิงของท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ  ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

ขอ ๑๖ สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียงหรือความส่ันสะเทือน   

มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมีหรือวัตถุอันตรายจะตองดําเนิน 

การควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปนอันตรายตอสุขภาพของคนงาน 

และผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 
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ขอ ๑๗ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ีขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  หามผูใดดําเนินกิจการ 

ตามท่ีตองมีการควบคุมตามขอ  ๖  ในลักษณะท่ีเปนการคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ในการออกใบอนุญาต  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ 

เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวโดยท่ัวไปในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว 

ขอ ๑๘ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามท่ีตองมีการควบคุมตามขอ  ๖  ในลักษณะท่ีเปนการคา   

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัว  (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 

  (๒) สําเนาทะเบียนบาน 

  (๓) หนังสือมอบอํานาจ  กรณีที่เจาของสถานประกอบกิจการไมมาดําเนินการดวยตนเอง   

หรือเปนผูแทนรับมอบอํานาจ  กรณีที่เปนนิติบุคคล 

  (๔) หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล  กรณีที่ผูขอเปนนิติบุคคล 

  (๕) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๙ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจสอบความถูกตองของคําขอและความครบถวนของเอกสารหลักฐานทันที  กรณีไมถูกตอง  ครบถวน   

ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงตอผูย่ืนคําขอใหแกไขเพ่ิมเติมเพ่ือดําเนินการ  หากไมสามารถดําเนินการไดในขณะนั้น   

ใหจัดทําบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานย่ืนเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด   

โดยใหเจาหนาที่และผูย่ืนคําขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย   

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนด 

ในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได 

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวันแตตองมี 

หนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลาตามวรรคสอง 
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หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี  ทั้งนี้  หากเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณายังไมแลวเสร็จ   

ใหแจงเปนหนังสือใหผูย่ืนคําขอทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุกเจ็ดวันจนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ   

พรอมสําเนาแจงสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทุกครั้ง   

ขอ ๒๐ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  เวนแตจะมีเหตุอันสมควรและไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นทราบแลว   

ขอ ๒๑ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ 

ขององคการบริหารสวนตําบลบานเดื่อเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

ขอ ๒๒ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต 

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม 

ภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา 

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม 

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๒๓ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลบานเดื่อ 

ขอ ๒๔ ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานที่ 

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ ๒๕ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต 

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด   

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 



 หนา   ๑๑๐ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๕๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ   

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน 

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๒๖ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญตัินี ้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กาํหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการ 

ตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลา 

ที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๗ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตทุี่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนญุาตอีก 

  (๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัตไิมถูกตองตามบทบญัญตัิแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

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

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต 

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๒๘ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ 

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง 

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน 

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง   

แลวแตกรณี 



 หนา   ๑๑๑ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๕๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอ ๒๙ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน 

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๓๐ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๑ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบานเดื่อเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๗  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

โสภณ  สรรพศิลป 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลบานเดื่อ 

 



 

บัญชีอัตราคา่ธรรมเนียมท้าย 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารสว่นตําบลบ้านเดื่อ 

เรื่อง  กิจการที่เปน็อันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ลําดับที ่ ประเภทกิจการ อัตราคา่ธรรมเนียม 
(บาท/ปี)

๑ กิจการที่เก่ียวกับการเลี้ยงสัตว์   
๑.๑ การเพาะพันธ์ุ  เลี้ยง  และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด 
 ๑.๑.๑ การเลี้ยงม้า  โค  กระบือ   
  ก. ไม่เกิน  ๑๐  ตัว 
  ข. ต้ังแต่  ๑๑ – ๓๐  ตัว 
  ค. ต้ังแต่  ๓๑ – ๕๐  ตัว 
                  ง. ต้ังแต่ ๕๑ ตัวขึ้นไป 
 ๑.๑.๒ การเลี้ยงสุกร 
  ก. ไม่เกิน  ๑๐  ตัว 
  ข. ต้ังแต่  ๑๑  -  ๓๐ ตัว 
  ค. ต้ังแต่  ๓๑  -  ๕๐  ตัว 
  ง. ต้ังแต่  ๕๑  ตัวขึ้นไป 
 ๑.๑.๓ การเลี้ยงแพะ  แกะ 
  ก. ไม่เกิน  ๑๐  ตัว 
  ข. ต้ังแต่  ๑๑  -  ๓๐  ตัว 
  ค. ต้ังแต่  ๓๑  - ๕๐  ตัว 
                  ง. ต้ังแต่ ๕๑ ตัวขึ้นไป 
 ๑.๑.๔ การเลี้ยงห่าน  เป็ด  ไก่  นก 
  ก. ต้ังแต่ ๓๐ ตัว แต่ไม่เกิน  ๕๐๐  ตัว 
  ข. ต้ังแต่  ๕๐๑  -  ๑,๕๐๐  ตัว 
  ค. ต้ังแต่  ๑,๕๐๑  -  ๕,๐๐๐  ตัว 
  ง. ต้ังแต่  ๕,๐๐๑  ตัวขึ้นไป 
 ๑.๑.๕ การเลี้ยงสัตว์นํ้า 
  ก. การค้าปลีก   
   (๑) พ้ืนที่เลี้ยงต้ังแต่ ๕๐ - ๕๐๐  ตารางเมตร 
   (๒) พ้ืนที่เลี้ยงต้ังแต่ ๕๐๑  ตารางเมตรข้ึนไป 
  ข. การเพาะเลี้ยง  หรือการค้าส่ง 
๑.๒ การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตว์หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ 
ทํานองเดียวกัน  เพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการน้ัน  ทั้งน้ี
จะมีการเรียกเก็บค่าดู  หรือค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 

ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐  
 
 

๑๐๐ 
๒๐๐ 
๓๐๐ 
๔๐๐ 

 
๑๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๑๐๐ 
๒๐๐ 
๓๐๐ 
๔๐๐ 

 
๑๕๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 
๘๐๐ 

 
 

๑๐๐ 
๒๐๐ 

 
 
 

๕๐๐ 



-๒- 

ลําดับที ่ ประเภทกิจการ อัตราคา่ธรรมเนียม 
(บาท/ปี)

๒ กิจการที่เก่ียวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
๒.๑ การฆ่า  หรือชําแหละสัตว์  ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  เร่ขาย  หรือ
ขายในตลาด 
 ๒.๑.๑ โค  กระบือ                                                    ตัวละ 
 ๒.๑.๒ แพะ  แกะ                                                     ตัวละ 
 ๒.๑.๓ เป็ด  ไก่  ห่าน                                                 ตัวละ 
        ๒.๑.๔  สุกร                                                             ตัวละ 
๒.๒ การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว์  ขนสัตว์ 
๒.๓ การสะสมเขา  กระดูก  หรือช้ินส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 
๒.๔ การเคี่ยวหนังสัตว์  เอ็นสัตว์  ไขสัตว์ 
๒.๕ การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ  จากเปลือก  กระดอง  กระดูก  
เขา  หนัง  ขนสัตว์หรือส่วนอ่ืน ๆ  ของสัตว์ด้วยการต้ม  น่ึง  ตาก  เผา  หรือ
กรรมวิธีใด ๆ  ซึ่งมิใช่เพ่ือเป็นอาหาร 
๒.๖ การผลิต  โม่  ป่น  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืช
หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพ่ือเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบ 
ของอาหารสัตว์ 
๒.๗ การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือล้างคร่ัง

 
 
 

๕๐ 
๒๐ 
๕ 
๓๐ 

         ๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
 

๕๐๐ 
          

 
๕๐๐ 

         ๕๐๐
๓ กิจการที่เก่ียวกับอาหาร  เครื่องด่ืม  น้ําด่ืม  ยกเว้นในสถานท่ีจําหน่ายอาหาร  

การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน   
๓.๑ การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  นํ้าพริกแกง  นํ้าพริกปรุงสําเร็จ 
เต้าเจี้ยว  ซีอ๊ิว  นํ้าจิ้ม  หรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ 
๓.๒ การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว์  ได้แก่ 
ปลาร้า  ปลาเจ่า  กุ้งเจ่า  ปลาส้ม  ปลาจ่อม  แหนม  หม่ํา  ไส้กรอก  กะปิ  นํ้าปลา  
หอยดอง  นํ้าเคย  นํ้าบูดู  ไตปลา  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ  ที่คล้ายคลึงกัน 
๓.๓ การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แช่อ่ิม  จากผัก 
 ผลไม้ หรือพืชอย่างอ่ืน 
๓.๔ การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก  
บด  น่ึง  ต้ม  ตุ๋น  เคี่ยว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  ป้ิง  ย่าง  เผา  หรือวิธีอ่ืนใด 
๓.๕ การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุลูกช้ิน 
๓.๖ การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  เส้นหมี่  ขนมจีน  ก๋วยเต๋ียว  เต้าฮวย 
เต้าหู้  วุ้นเส้น  เก้ียมอ๋ี  เน้ือสตัว์เทียม  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ  ที่คล้ายคลึงกัน 
๓.๗ การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสต้า  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ  
ที่คล้ายคลึงกัน 
๓.๘ การผลิต  ขนมปังสด  ขนมปังแห้ง  จันอับ  ขนมเป๊ียะ  ขนมอบอ่ืน ๆ 
๓.๙ การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  นํ้านม  หรือผลิตภัณฑ์จากนํ้านมสัตว์ 

 
 
 
      ๑,๐๐๐ 
      ๑,๐๐๐ 
 
 
         ๕๐๐ 
 
          

๕๐๐ 
         ๕๐๐ 
 
      ๓,๐๐๐ 
 
      ๑,๐๐๐ 
         ๕๐๐ 
      ๑,๐๐๐



-๓- 

ลําดับที ่ ประเภทกิจการ อัตราคา่ธรรมเนียม 
(บาท/ปี)

 ๓.๑๐ การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม   
ผลิตภัณฑ์เนย  ผลิตภัณฑ์เนยเทียม  และผลติภัณฑ์เนยผสม 
๓.๑๑ การผลิตไอศกรีม 
๓.๑๒ การค่ัว  สะสม  หรือแบ่งบรรจุกาแฟ 
๓.๑๓ การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  ใบชาแห้ง  ชาผง  หรือเคร่ืองด่ืม 
ชนิดผงอ่ืน ๆ 
๓.๑๔ การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล์  สุรา  เบียร์  ไวน์  
นํ้าส้มสายชู  ข้าวหมาก  นํ้าตาลเมา 
๓.๑๕ การผลิตนํ้ากลั่น  นํ้าบริโภค  นํ้าด่ืมจากเครื่องจําหน่ายอัตโนมัติ 
๓.๑๖ การผลิต  สะสม  แบ่งบรรจุ  หรือขนส่งนํ้าแข็ง 
๓.๑๗ การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  นํ้าอัดลม  นํ้าหวาน  นํ้าโซดา   
นํ้าจากพืชผัก ผลไม ้เครื่องด่ืมชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด 
๓.๑๘ การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารบรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือ
ภาชนะอ่ืนใด 
๓.๑๙ การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแต่งอาหาร 
๓.๒๐ การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  นํ้าตาล  นํ้าเช่ือม 
๓.๒๑ การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุแบะแซ 
๓.๒๒ การแกะ  ตัดแต่ง  ล้างสัตว์นํ้า  ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหน่ึงของกิจการห้องเย็น 
๓.๒๓ การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร 
๓.๒๔ การเก็บ  การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร

 
      ๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
๕๐๐ 

 
๓,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

        ๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

        ๑,๐๐๐ 
        ๑,๐๐๐

๔ กิจการที่เก่ียวกับยา  เวชภัณฑ์  อุปกรณ์การแพทย์  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑ์ 
๔.๑ การผลิต  โม่  บด  ผสม  หรือบรรจุยา 
๔.๒ การผลิต  บรรจุยาสีฟัน  แชมพู  ผ้าเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอาง
รวมทั้งสบู่ที่ใช้กับร่างกาย 
๔.๓ การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑ์จากสําลี 
๔.๔ การผลิตผ้าพันแผล  ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อมสําเร็จรูป 
๔.๕ การผลิตผงซักฟอก  สบู่  นํ้ายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑ์ 
ทําความสะอาดต่าง ๆ 

 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐
๕ กิจการที่เก่ียวกับการเกษตร   

๕.๑ การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุนํ้ามันจากพืช 
 ๕.๑.๑ ใช้แรงงาน 
 ๕.๑.๒ ใช้เครื่องจักร 
๕.๒ การล้าง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 
๕.๓ การผลิต  หรือแบ่งบรรจุแป้งมันสําปะหลัง  แป้งสาคู  แป้งจากพืช 
หรือแป้งอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน

 
 

๕๐๐ 
       ๑,๐๐๐ 
       ๑,๕๐๐ 
 
         ๕๐๐



-๔- 

ลําดับที ่ ประเภทกิจการ อัตราคา่ธรรมเนียม 
(บาท/ปี)

 ๕.๔ การสีข้าว  นวดข้าวด้วยเครื่องจักร  หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ  ก็ตาม 
๕.๕ การผลิตยาสูบ 
๕.๖ การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช 
๕.๗ การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุ๋ย 
๕.๘ การผลิตเส้นใยจากพืช 
๕.๙ การตาก  สะสม  ขนถ่ายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ข้าวเปลือก  อ้อย  ข้าวโพด 

         ๒๐๐ 
๕๐๐ 
๓๐๐ 

๑,๕๐๐ 
๕๐๐ 

๒,๐๐๐
๖ กิจการที่เก่ียวกับโลหะหรือแร่   

๖.๑ การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณ์  หรือเคร่ืองใช้ต่าง ๆ  
ด้วยโลหะหรือแร่ 
๖.๒ การถลุงแร่  การหลอม  หรือหล่อโลหะทุกชนิด  ยกเว้นกิจการที่ได้รับอนุญาต
ใน  ๖.๑ 
 ๖.๒.๑ ประเภทโรงงาน 
 ๖.๒.๒ ประเภทร้าน 
๖.๓ การกลึง  เจาะ  เช่ือม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักร
หรือก๊าซ  หรือไฟฟ้า  ยกเว้นกิจการที่ได้รับอนุญาตใน  ๖.๑ 
๖.๔ การเคลือบ  ชุบโลหะด้วยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล   
หรือโลหะอ่ืนใด  ยกเว้นกิจการที่ได้รับอนุญาตใน  ๖.๑ 
๖.๕ การขัด  ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร  หรือสารเคมี  ยกเว้นกิจการที่ได้รับ
อนุญาตใน  ๖.๑ 
๖.๖ การทําเหมืองแร่  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือล้างแร่

 
 
        ๑,๐๐๐ 
 
 

๓,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
        ๑,๐๐๐ 
 
        ๑,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
        ๓,๐๐๐

๗ กิจการที่เก่ียวกับยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกล   
๗.๑ การต่อ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พ่นสี  หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 
๗.๒ การผลิตยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเคร่ืองกล 
๗.๓ การซ่อม  การปรับแต่งเคร่ืองยนต์  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟ้า
ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์  เครื่องจักร  
หรือเคร่ืองกล 
๗.๔ การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไว้บริการ
หรือจําหน่าย  และในการประกอบธุรกิจน้ันมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์  
เครื่องจักร  หรือเคร่ืองกลดังกล่าวด้วย 
๗.๕ การล้าง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต์ 
๗.๖ การผลิต  สะสม  จําหน่าย  ซ่อม  หรืออัดแบตเตอรี่ 
๗.๗ การจําหน่าย  ซ่อม  ปะ  เช่ือมยางยานยนต์  หรือต้ังศูนย์ถ่วงล้อ 
๗.๘ การผลิต  ซ่อม  ประกอบ  หรืออัดผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์ 
๗.๙ การสะสม  การซ่อมเครื่องกล  เครื่องจักรเก่า  หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบ
ของยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเคร่ืองกลเก่า

 
๑,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
 
          ๕๐๐ 
           
 
         ๕๐๐ 
         ๓๐๐ 
         ๑๐๐ 
         ๑๐๐ 
         ๒๐๐ 
 
         ๕๐๐



-๕- 

ลําดับที ่ ประเภทกิจการ อัตราคา่ธรรมเนียม 
(บาท/ปี)

๘ 
 
 

กิจการที่เก่ียวกับไม้   
๘.๑ การผลิตไม้ขีดไฟ 
๘.๒ การเลื่อย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดร่อง  ทําคิ้ว  หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
๘.๓ การผลิต  พ่น  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แต่งสําเร็จสิ่งของเครื่องใช้ 
หรือผลิตภัณฑ์จากไม้  หวาย  ชานอ้อย 
๘.๔ การอบไม้ 
๘.๕ การผลิต  สะสม  แบ่งบรรจุธูป 
๘.๖ การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช้  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดด้วยกระดาษ 
๘.๗ การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ 
๘.๘ การเผาถ่านหรือการสะสมถ่าน 
 ๘.๘.๑ ไม่เกิน  ๑,๐๐๐  กิโลกรัม 
 ๘.๘.๒ เกิน  ๑,๐๐๐  กิโลกรัมขึ้นไป

 
๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 
  ๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

        ๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
  ๕๐๐ 
๑,๐๐๐

๙ กิจการที่เก่ียวกับการบริการ   
๙.๑ การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
๙.๒ การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด 
๙.๓ การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการท่ีได้รับอนุญาต
ใน  ๙.๑  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
๙.๔ การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอนํ้า  อบสมุนไพร   
เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับอนุญาตใน  ๙.๑  หรือในสถานพยาบาล 
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
๙.๕ การประกอบกิจการโรงแรม  สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพ่ือให้บริการ
พักช่ัวคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีค่าตอบแทน  หรือกิจการอ่ืน
ในทํานองเดียวกัน 
๙.๖ การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดให้เช่า  ห้องเช่า  หรือห้องแบ่งเช่า
หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
๙.๗ การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
๙.๘ การจัดให้มีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เต้นรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก
คาราโอเกะ  หรือตู้เพลง  หรือการแสดงอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
๙.๙ การประกอบกิจการสระว่ายน้ํา  หรือกิจการอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน  เว้นแต่
เป็นการให้บริการที่ได้รับอนุญาตใน  ๙.๑ 
๙.๑๐ การประกอบกิจการการเล่นสเกต  หรือโรลเลอร์เบลด  หรือการเล่นอ่ืน ๆ 
ในทํานองเดียวกัน 
๙.๑๑ การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแต่งผม  เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับ
ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม

 
 

๕๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

 
 

๕๐๐ 
 
 

๑,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 
๕๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
๓๐๐



-๖- 

ลําดับที ่ ประเภทกิจการ อัตราคา่ธรรมเนียม 
(บาท/ปี)

 
 
 

๙.๑๒ การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย 
๙.๑๓ การประกอบกิจการให้บริการควบคุมนํ้าหนัก 
๙.๑๔ การประกอบกิจการสวนสนุก  โบว์ลิ่ง  หรือตู้เกม 
๙.๑๕ การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ 
๙.๑๖ การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
๙.๑๗ การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  การสาธารณสุข 
วิทยาศาสตร์  หรือสิ่งแวดล้อม 
๙.๑๘ การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะส่วนหน่ึงส่วนใดของร่างกาย 
๙.๑๙ การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ 
๙.๒๐ การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ 
๙.๒๑ การประกอบกิจการให้บริการสปา  อาบนํ้า  ตัดขน  รับเลี้ยงหรือรับฝาก
สัตว์ช่ัวคราว 

๓๐๐ 
๓๐๐ 
๓๐๐ 
๓๐๐ 

       ๓,๐๐๐ 
 

       ๒,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
  ๕๐๐

๑๐ กิจการที่เก่ียวกับสิ่งทอ   
๑๐.๑ การป่ันด้าย  กรอด้าย  ทอผ้าด้วยเครื่องจักร  หรือทอผ้าด้วยก่ีกระตุก 
๑๐.๒ การสะสมปอ  ป่าน  ฝ้าย  นุ่น  หรือใยสังเคราะห์ 
๑๐.๓ การป่ันฝ้าย  นุ่น  ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร 
๑๐.๔ การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ  ด้วยเครื่องจักร 
๑๐.๕ การเย็บ  ปักผา้  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ  ด้วยเครื่องจักร 
๑๐.๖ การพิมพ์ผ้า  และสิ่งทออ่ืน ๆ 
๑๐.๗ การซัก  อบ  รดี  หรืออัดกลบีผ้าด้วยเครื่องจักร 
๑๐.๘ การย้อม  ฟอก  กัดสีผ้าหรือสิง่ทออ่ืน ๆ

 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

        ๑,๐๐๐ 
 ๒๐๐ 

   ๕๐๐
๑๑ กิจการที่เก่ียวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง   

๑๑.๑ การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
๑๑.๒ การระเบิด  โม่  บด  หรือย่อยหินด้วยเครื่องจักร 
๑๑.๓ การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ   ด้วยซีเมนต์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
๑๑.๔ การสะสม  ผสมซีเมนต์  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุก่อสร้าง  รวมทั้งการขุด  ตัก  
ดูด  โม่  บด  หรือย่อยด้วยเครื่องจักร  ยกเว้นกิจการที่ได้รับอนุญาตใน  ๑๑.๒ 
๑๑.๕ การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
๑๑.๖ การเลื่อย  ตัด  หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ  เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 
๑๑.๗ การผลิตชอล์ก  ปูนปลาสเตอร์  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน 
๑๑.๘ การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม 
๑๑.๙ การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
๑๑.๑๐ การผลิตกระดาษทราย  หรือผ้าทราย

 
๕๐๐ 

       ๑,๐๐๐ 
๓๐๐ 

        ๓,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

        ๓,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
  ๕๐๐



-๗- 

ลําดับที ่ ประเภทกิจการ อัตราคา่ธรรมเนียม 
(บาท/ปี)

 
 
 

๑๑.๑๑ การผลิตใยแกว้  หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 
๑๑.๑๒ การล้าง  การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แก้ว  หิน   
หรือวัตถุอ่ืนใดยกเว้นกิจการที่ได้รับอนุญาตใน  ๖.๕

๑,๕๐๐ 
 

๑,๐๐๐
๑๒ กิจการที่เก่ียวกับปิโตรเลียม  ปิโตรเคมี  ถ่านหิน  ถ่านโค้ก  และสารเคมีต่าง ๆ   

๑๒.๑ การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนส่งกรด  ด่าง  สารออกซิไดซ์  หรือ 
สารตัวทําละลาย 
๑๒.๒ การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนส่งก๊าซ 
๑๒.๓ การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนส่งนํ้ามันปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมต่าง ๆ   
 ๑๒.๓.๑ คลังนํ้ามัน 
 ๑๒.๓.๒ สถานที่จําหน่ายนํ้ามันเช้ือเพลิง 
   ก. มีหัวจ่ายไม่เกิน  ๔  หัว 
   ข. มีหัวจ่ายมากกว่า  ๔  หัวขึ้นไป 
 ๑๒.๓.๓ สถานที่จําหน่ายบรรจุถังหรือตู้ยอดเหรียญ 
 ๑๒.๓.๔ สถานที่จําหน่ายปลีกบรรจุขวด 
๑๒.๔ การผลิต  สะสม  หรือขนส่งถ่านหิน  หรือถ่านโค้ก 
๑๒.๕ การพ่นสี  ยกเว้นกิจการที่ได้รับอนุญาตใน  ๗.๑ 
๑๒.๖ การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด์ 
เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
๑๒.๗ การโม่  สะสม  หรือบดชัน 
๑๒.๘ การผลิตสีหรอืนํ้ามันผสมส ี
๑๒.๙ การผลิต  การล้างฟิล์ม  รูปถ่าย  หรือฟิล์มภาพยนตร์ 
 ๑๒.๙.๑ การผลิต   
 ๑๒.๙.๒ การล้างฟิล์มรูปถ่าย 
 ๑๒.๙.๓ การล้างฟิล์มภาพยนตร์ 
๑๒.๑๐ การเคลือบ  ชุบวัตถุด้วยพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์   
หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
๑๒.๑๑ การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
๑๒.๑๒ การผลิต  หรือบรรจุสารเคมดัีบเพลิง 
๑๒.๑๓ การผลิตนํ้าแขง็แห้ง 
๑๒.๑๔ การผลิต  สะสม  ขนส่งดอกไม้เพลิง  หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบ 
ในการผลิตดอกไม้เพลิง 
๑๒.๑๕ การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 
๑๒.๑๖ การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 
๑๒.๑๗ การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว

 
 

๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
 
        ๒,๐๐๐ 
 

 ๓๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๑๐๐ 
๕๐ 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
๓,๐๐๐ 

        ๑,๐๐๐ 
        ๑,๕๐๐ 
 
        ๑,๐๐๐ 

  ๕๐๐ 
        ๑,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

        ๒,๐๐๐ 
        ๒,๐๐๐ 
 
        ๒,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 
        ๒,๐๐๐ 
        ๑,๐๐๐



-๘- 

ลําดับที ่ ประเภทกิจการ อัตราคา่ธรรมเนียม 
(บาท/ปี)

๑๓ กิจการอ่ืน ๆ  
๑๓.๑ การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 
๑๓.๒ การผลิต  ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องไฟฟ้า  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า 
๑๓.๓ การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
๑๓.๔ การพิมพ์แบบ  พิมพ์เขียว  หรือถ่ายเอกสาร 
๑๓.๕ การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด  ใช้แล้วหรือเหลือใช้   
 ๑๓.๕.๑ ไม่เกิน  ๑๐๐  ตารางวา   
 ๑๓.๕.๒ เกิน  ๑๐๐  ตารางวา  แต่ไม่เกิน  ๔๐๐  ตารางวา 
 ๑๓.๕.๓ เกิน  ๔๐๐  ตารางวาขึ้นไป 
๑๓.๖ การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
๑๓.๗ การล้างขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพ่ือนําไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพ 
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม ่
๑๓.๘ การพิมพ์  เขียน  พ่นสี  หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ 
๑๓.๙ การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 
๑๓.๑๐ การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร 
๑๓.๑๑  การให้บริการควบคุมป้องกันและกําจัดแมลง  หรือสัตว์พาหะนําโรค 
๑๓.๑๒ การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช้  หรือผลิตภัณฑ์จากยาง 
๑๓.๑๓ การผลิต  สะสม  หรือขนส่งไบโอดีเซล  และเอทานอล 

 
๓,๐๐๐ 

 
๓๐๐ 

๑,๐๐๐ 
  ๒๐๐ 

 
๓๐๐ 

 ๕๐๐ 
 ๗๐๐ 

       ๑,๐๐๐ 
 

๕๐๐ 
๕๐๐ 

       ๑,๐๐๐ 
       ๑,๐๐๐ 
       ๓,๐๐๐ 
       ๓,๐๐๐ 
       ๓,๐๐๐ 

 



 

 
 

แบบคําขอรับใบอนุญาต 
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 
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. พร้อมคําขอน้ี  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  มาด้วยแล้ว 
  สําเนาบัตรประจําตัว  (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ ระบุ.........................) 
 สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ได้แก่........................................................................... 

                       ..........................................................................................................................................  
 หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
 ใบมอบอํานาจ  (ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ) 
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
 หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
 ................................................................................................... 
 ……………………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………….. 
  
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 

 
 

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

 

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



 
ส่วนของเจ้าหน้าที ่

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต 
 
เลขที่............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
  ไม่ครบ  คือ 
  ๑)................................................................................................................ 
  ๒)................................................................................................................ 
  ๓)............................................................................................................... 

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

(.......................................) 
ตําแหน่ง........................................... 

 
 

ส่วนของผูข้อรับใบอนุญาต 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต 

 
เลขที่..........................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. .............. 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
  ไม่ครบ  คือ 
  ๑)................................................................................................................ 
  ๒)................................................................................................................ 
  ๓)............................................................................................................... 
 
ดังน้ัน  กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบท้ังหมดมาย่ืนต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน..........วันนับต้ังแต่วันนี้เป็นต้นไป 
 

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

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



 
 
 
 
 

ใบอนุญาต  
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 
เล่มที่..........เลขที่............./................ 

 
(๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้...........................................................................สัญชาติ....................... 

อยู่บ้านเลขที่..............หมู่ที่........ตําบล.............................อําเภอ...........................จังหวัด...................................... 
หมายเลขโทรศัพท์........................................... 

ช่ือสถานประกอบกิจการ.................................................................. ประเภท.........................................  
ต้ังอยู่เลขที่..............หมู่ที่........ตําบล.............................อําเภอ...........................จังหวัด........................................ 
หมายเลขโทรศัพท์........................................... 

เสียค่าธรรมเนียมปีละ........................บาท (................................................................)  ตามใบเสร็จรับเงิน 
เล่มที่...........เลขที่.................ลงวันที่............................................ 

(๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนดในข้อบัญญัติองค์การบริหาร 
ส่วนตําบลบ้านเด่ือ  เรื่อง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

(๓) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง
โดยมิอาจแก้ไขได้เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 

(๔) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ  ดังต่อไปน้ีอีกด้วย   
 (๔.๑).................................................................................................................................................... 
 (๔.๒).................................................................................................................................................... 
(๕) ใบอนุญาตฉบับน้ีออกให้เมื่อวันที่............เดือน..................................พ.ศ. .................. 
(๖) ใบอนุญาตฉบับน้ีสิ้นอายุวันที่.............เดือน..................................พ.ศ. ............. 

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

(.............................................) 
ตําแหน่ง .............................................. 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 

คําเตือน (๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ประกอบกิจการ 
  ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ  หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน  ๕๐๐  บาท 
 (๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

 
(มีต่อด้านหลัง) 



 
(ด้านหลัง) 

รายการต่ออายุใบอนญุาตและเสียค่าธรรมเนียม 
 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ปี 
ที่สิ้นอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงช่ือ)
เจ้าพนักงานท้องถิ่นเล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ปี 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เลขที่รับ................/...............  

แบบคําขอต่ออายุใบอนุญาต 
ประเภทกิจการที่เปน็อันตรายต่อสุขภาพ 

เขียนที่ ………………………………………….. 

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

ข้าพเจ้า……………………………………….....…………..อายุ.................. ปี  สัญชาติ............................ 
อยู่บ้านเลขที่ .............หมู่ที่ ........................ตรอก/ซอย…………………………………ถนน ……………………………... 
ตําบล…………………………..อําเภอ……………………. จังหวัด ……………………….โทรศัพท์…………………………………… 

ขอย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
ประเภท……………………….....................................................................................................ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น   
โดยช่ือสถานประกอบกิจการว่า ……………………………………….............................................................................. 
พ้ืนที่ประกอบการ…………………..… ตารางเมตร   กําลังเคร่ืองจักร……………แรงม้า  จํานวนคนงาน ……………คน 
ต้ังอยู่ ณ เลขที.่........... หมู่ที่................... ตรอก/ซอย…………................………..……ถนน………………..…………..  
ตําบล………………….. อําเภอ…………………………จังหวัด …………….…โทรศัพท์………………………….…… 

พร้อมคําขอน้ี  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ  มาด้วย  ดังน้ี 
๑. ใบอนุญาตเดิม 
๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ  จาํนวน  ๑  ฉบับ 
๓. สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ  จํานวน  ๑  ฉบับ 
๔. หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง  คือ 
 ๔.๑ …………………………………………………………………………………………………………….......... 
 ๔.๒ …………………………………………………………………………………………………………….......... 
 ๔.๓ …………………………………………………………………………………………………………….......... 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอต่ออายุใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 

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

(……………………………………………) 
 

 
 



คําขอรบัใบแทนใบอนุญาต 
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

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

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

ข้าพเจ้า  (นาย/นาง/นางสาว).............................................................................................................. 
� เป็นบุคคลธรรมดา อายุ ................ปี สัญชาติ............................เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน 

เลขที่ .......................................................... อยู่บ้านเลขที่................. หมู่ที่..............ตรอก/ซอย........................... 
ถนน................................... ตําบล.................................อําเภอ................................จังหวัด.................................... 
โทรศัพท์ ............................................โทรสาร ................................................... 

� เป็นนิติบุคคลประเภท.........................................................จดทะเบียนเม่ือ..................................... 
มีสํานักงานอยู่ที่......................หมู่ที่................ ตรอก/ซอย......................................ถนน...................................... 
ตําบล ...............................อําเภอ .................................จังหวัด .................................โทรศัพท์ ................................ 
โทรสาร.................................... ผู้มีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต  มีดังน้ี 

๑. (นาย/นาง/นางสาว)................................................................อยู่บ้านเลขที่................ หมู่ที่............ 
ตรอก/ซอย...................................ถนน.................................ตําบล.................................อําเภอ............................... 
จังหวัด.................................โทรศัพท์.......................................โทรสาร.................................... 

๒. (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................อยู่บ้านเลขท่ี................ หมู่ที่................ 
ตรอก/ซอย ...................................ถนน ................................ตําบล ..................................อําเภอ ............................ 
จังหวัด ................................โทรศัพท์.......................................โทรสาร.................................... 

ขอย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
โดยช่ือสถานประกอบการ ................................................................................................... ต้ังอยู่เลขที่ ............ 
หมู่ที่.............. ตรอก/ซอย..................................ถนน............................................. ตําบล.................................... 
อํา เภอ ....................................จังหวัด ...............................โทรศัพท์ ...............................โทรสาร ......................... 
อาคารประกอบการมีเน้ือที่.......................ตารางเมตร  บริเวณสถานประกอบการ  (รวมทั้งอาคารประกอบการ) 
มีเน้ือที่....................................ตารางเมตร  ที่ดินบริเวณสถานที่........................................................................... 
(เป็นไม้  ห้องแถว  ตึกแถว คอนกรีตเสริมเหล็ก  ฯลฯ)  เน่ืองจากใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย 
ต่อสุขภาพได้ 

 � สูญหาย 
 � ถูกทําลาย 
 � อ่ืน ๆ  เมื่อวันที่.................................................................................................................. 
๓. หลักฐานที่นํามาประกอบการพิจารณาขอรับใบแทนใบอนุญาต  มีดังน้ี 
 � ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนเจ้าของกิจการ  (ผู้ประกอบการ/ผู้ถือใบอนุญาต) 
 � ๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการ 
 � ๓. สําเนาทะเบียนบ้านเจ้าของบ้านที่ใช้เป็นที่ต้ังสถานประกอบการ 



 
 
 � ๔. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

ของผู้แทนนิติบุคคล  (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
 � ๕. หนังสือมอบอํานาจที่ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ 

และผู้รับมอบอํานาจ  (กรณีเจ้าของไม่สามารถมาย่ืนคําขอด้วยตนเอง) 
 � ๖. เอกสารอ่ืน ๆ  ................................................................................................................... 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 

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

ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต 
 


