
 หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๙๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทับใต 
เรื่อง   การควบคุมกิจการท่ีเปนอนัตรายตอสุขภาพ     

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทับใต  วาดวยการควบคุมกิจการ   

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งที่แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลทับใต 

โดยความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลทับใตและนายอําเภอหัวหิน  จึงตราขอบัญญัติไว   

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทับใต  เรื่อง  การควบคุม 

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลทับใตนับตั้งแตวันที่ไดประกาศไว

โดยเปดเผย  ณ  สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลทับใตแลวสิบหาวัน 

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทับใต  เรื่อง  กิจการที่เปนอันตราย 

ตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

บรรดาขอบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังใดในสวนที่ไดตราไวกอนขอบัญญัตินี้ซึ่งขัดหรือแยง 

กับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทับใตเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้  และใหมีอํานาจ   

ตีความ  วินิจฉัย  ออกระเบียบ  ประกาศหรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

 

ขอ ๕ ในขอบัญญัตินี้ 



 หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๙๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

  “สถานประกอบกิจการ”  หมายความวา  สถานที่ที่ใชในการประกอบกิจการที่เปนอันตราย

ตอสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา  ๓๑  แหงพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งรับผิดชอบ 

ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

  “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

  “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

    “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก 

การประกอบกิจการของสถานประกอบการท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย 

ของสาธารณชน 

  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบ 

กิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่น  ซึ่งบุคคลเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลทับใต 

หรือผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากนายกองคการบริหารสวนตําบลทับใต 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๖ ใหกิจการที่ เปนอันตรายตอสุขภาพดังตอไปนี้   เปนกิจการท่ีตองมีการควบคุม   

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลทับใต 

  (๖.๑) กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

   (๑)  การเพาะพันธุ  เล้ียง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด 



 หนา   ๑๔ 
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   (๒)  การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน

เพ่ือใหประชาชนเขาชมเพ่ือประโยชนของกิจการนี้  ท้ังนี้  จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการ  ไมวาทางตรง

หรือทางออมหรือไมก็ตาม 

  (๖.๒) กิจการที่เกี่ยวของกับสัตว  และผลิตภัณฑ 

   (๑)  การฆาสัตว  หรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  

การขายในตลาด  และการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๒)  การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว 

   (๓)  การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตว  หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

   (๔)  การเคี่ยวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว 

   (๕)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือก  กระดอง  กระดูก   

เขา  หนัง  ขนสัตวหรือสวนอื่น ๆ  ของสัตวดวยการตม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ  ซึ่งมิใช 

เพ่ือเปนอาหาร 

   (๖)  การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม   

หรือการกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช  เพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบ 

ของอาหารสัตว 

   (๗)  การผลิต  การแปรรูป  การสะสม  หรือการลางครั่ง 

  (๖.๓) กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  

การเรขาย  การขายในตลาด  และการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  เตาเจ้ียว   

ซีอิ๊ว  น้ําจ้ิม  หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๒)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว  ไดแก   

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

น้ําบูดู  ไตปลา  หรืผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 



 หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๙๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

   (๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แชอิ่ม  จากผัก   

ผลไม  หรือพืชอยางอื่น  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก  บด   

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

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๕)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุลูกชิ้น  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๖)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย   

เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋  เนื้อสัตวเทียม  หรอืผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

   (๗)  การผลิตบะหมี่  มักโรนี  สปาเก็ตตี  พาสตา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ   ที่คลายคลึงกัน   

ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๘)  การผลิต  ขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  ขนมอบอื่น ๆ   

ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ํานม  หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว   

ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๑๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑเนย   

ผลิตภัณฑเนยเทียม  ผลิตภัณฑเนยผสม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๑๑)  การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๑๒)  การคั่ว  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ   

ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๑๔)  การผลิต  สะสมหรือแบงบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  ไวน   

น้ําสมสายชู  ขาวหมัก  น้ําตาลเมา  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๑๕)  การผลิตน้าํกล่ัน  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครือ่งจําหนายอัตโนมัต ิ ยกเวนการผลิต 

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 



 หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๙๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

   (๑๖)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุ  หรือขนสงน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานที่

จําหนายอาหารและเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจากพืช   

ผัก  ผลไม  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๑๘)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

   (๑๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแตงอาหาร 

   (๒๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม  ยกเวนการผลิต 

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๒๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุแบะแซ 

   (๒๒)  การแกะ  ตัดแตง  ลางสัตวน้ํา  ท่ีไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  

ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๒๓)  การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็ง 

   (๒๔)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 

  (๖.๔) กิจการท่ีเกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑ 

ทําความสะอาด 

   (๑)  การผลิต  การโม  การบด  หรือบรรจุยาดวยเครื่องจักร 

   (๒)  การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอางตาง ๆ   

รวมทั้งสบูที่ใชในกับรางกาย  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓)  การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี   

   (๔)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

   (๕)  การผลิตผงซักฟอก  สบู  น้ํายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑทําความสะอาดตาง ๆ    

ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

  (๖.๕) กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

   (๑)  การผลิต  การสะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช 

   (๒)  การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 
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   (๓)  การผลิต  หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  แปงจากพืชหรือแปงอื่น  ๆ  

ในทํานองเดียวกันดวยเครื่องจักร 

   (๔)  การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักร  หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ  ก็ตาม   

ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๕)  การผลิตยาสูบ 

   (๖)  การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  ดวยเครื่องจักร 

   (๗)  การผลิต  การสะสม  หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุท่ีนําไปผลิตปุย 

   (๘)  การผลิตเสนใยจากพืชดวยเครื่องจักร 

   (๙)  การตาก  การสะสม  หรือการขนถายมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  ขาวโพด 

  (๖.๖) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

   (๑)  การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณ  หรือเครื่องใชตาง ๆ   

ดวยโลหะ  หรือแร 

   (๒)  การหลอม  การหลอ  การถลุง  แรหรือโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการใน  ๖.๖ (๑)   

     (๓)  การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด   

การอัดโลหะดวยเครื่องจักร  หรือกาช  หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการใน  ๖.๖ (๑) 

   (๔)  การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล 

หรือโลหะอื่นใด  ยกเวนกิจการใน  ๖.๖ (๑) 

   (๕)  การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมีหรือวิธีอื่นใด  ยกเวนกิจการ 

ใน  ๖.๖ (๑) 

   (๖)  การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการลางแร 

  (๖.๗) กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

   (๑)  การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสารกันสนิม 

ยานยนต 

   (๒)  การผลิตยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล   
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   (๓)  การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟา   

ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

   (๔)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไวบริการ  

หรือจําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  

ดังกลาวดวย 

   (๕)  การลาง  การขัด  การเคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต 

   (๖)  การผลิต  การสะสม  การจําหนาย  การซอม  หรืออัดแบตเตอรี่ 

   (๗)  การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต  หรือตั้งศูนยถวงลอ 

   (๘)  การผลิต  การซอม  การประกอบ  หรืออัดผาเบรก  ผาคลัตช 

   (๙)  การสะสม  การซอมเครื่องกล  เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบ  

ของยานยนต  เครื่องจักร  เครื่องกลเกา 

    (๖.๘) กิจการที่เกี่ยวกับไม 

   (๑)  การผลิตไมขีดไฟ 

     (๒)  การเล่ือย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําคิ้ว   

หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร 

   (๓)  การผลิต  การพน  การทาสารเคลือบเงาหรือสี  การตกแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไม   

หรือหวาย  หรือชานออย 

   (๔)  การอบไม 

   (๕)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูปดวยเครื่องจักร 

   (๖)  การประดิษฐส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ 

   (๗)  การผลิตกระดาษตาง ๆ 

   (๘)  การเผาถาน  หรือการสะสมถาน 

  (๖.๙) กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

   (๑)  การประกอบกจิการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล  

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
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   (๒)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด  เวนแตเปนการใหบริการในขอ  ๖.๙  (๑)   

หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๓)  การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในขอ  ๖.๙  (๑)   

หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๔)  การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปน 

การใหบริการในขอ  ๖.๙  (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๕)  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานที่พักที่มิใชโรงแรมที่จัดไวเพ่ือใหบริการ 

พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

     (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   

เวนแตเปนการใหบริการในขอ  ๖.๙  (๑)   

   (๑๐)  การจัดใหมีการเลนสเกต  หรือโรลเลอรเบลด  หรือการเลนอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๑๑)  การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ 

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

     (๑๒)  การประกอบกิจการสถานท่ีออกกําลังกาย 

     (๑๓)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก   

   (๑๔)  การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวล่ิง  หรือตูเกม 

   (๑๕)  การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 

   (๑๖)  การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ 

   (๑๗)  การประกอบกิจการหองปฏิบตัิการทางการแพทย  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร   

และส่ิงแวดลอม 
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   (๑๘)  การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย 

   (๑๙)  การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ 

   (๒๐)  การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ 

   (๒๑)  การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเล้ียงหรือรับฝากสัตว 

ชั่วคราว 

  (๖.๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

   (๑)  การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร  หรือการทอผา 

ดวยกี่กระตุกตั้งแต  ๕  กี่ขึ้นไป 

   (๒)  การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  นุน  หรือใยสังเคราะห 

   (๓)  การปนฝาย  นุน  หรือใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร 

   (๔)  การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

   (๕)  การเย็บ  การปกผา  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักรตั้งแต  ๕  เครื่องขึ้นไป 

   (๖)  การพิมพผา  และส่ิงทออื่น ๆ 

   (๗)  การซัก  การอบ  การรีด  หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

   (๘)  การยอม  การฟอก  กัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ 

  (๖.๑๑) กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

   (๒)  การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร 

   (๓)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ดวยซีเมนต  หรือวัตถุ 

ที่คลายคลึง 

   (๔)  การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมทั้งการขุด   

ตัก  ดูด  โม  บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการในขอ  ๖.๑๑  (๒) 

   (๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจกหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

   (๖)  การเล่ือย  การตดั  หรือการประดษิฐหนิเปนส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑตาง ๆ  

   (๗)  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน 
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   (๘)  การผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม  เชน   

ผาเบรก  ผาคลัตช  กระเบื้องยาง  ฝาเพดาน  ทอน้ํา  เปนตน 

   (๙)  การผลิต  การตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

   (๑๐)  การผลิตกระดาษทราย  หรือผาทราย 

   (๑๑)  การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

   (๑๒)  การลาง  การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แกว  หิน  หรือวัตถุอื่นใด   

ยกเวนกิจการในขอ  ๖.๖  (๕) 

  (๖.๑๒) กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี 

   (๑)  การผลิต  การสะสม  การบรรจุ  หรือขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซหรือสาร 

ตัวทําละลาย 

   (๒)  การผลิต  การสะสม  การบรรจุ  หรือขนสงกาช 

   (๓)  การผลิต  การสะสม  การกล่ัน  หรือขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม 

   (๔)  การผลิต  การสะสม  หรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก 

   (๕)  การพนสี  ยกเวนกิจการใน  ๖.๗  (๑)   

   (๖)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด  

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๗)  การโม  การสะสม  หรือบดชัน 

   (๘)  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 

   (๙)  การผลิต  การลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 

   (๑๐)  การเคลือบ  การชุบ  วัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุ   

ที่คลายคลึง 

   (๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๒)  การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

   (๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแหง   
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   (๑๔)  การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิงหรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ 

ในการผลิตดอกไมเพลิง 

   (๑๕)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคมีเคลือบเงา 

   (๑๖)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

   (๑๗)  การผลิต  การสะสม  หรือบรรจุกาว 

  (๖.๑๓) กิจการอื่น ๆ 

   (๑)  การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

   (๒)  การผลิต  การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส   

หรืออุปกรณไฟฟา 

   (๓)  การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๔)  การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือการถายเอกสาร 

   (๕)  การสะสมวัตถุหรือส่ิงของที่ชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 

   (๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา 

   (๗)  การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลว  เพ่ือนําไปใชใหมหรือแปรสภาพ

เปนผลิตภัณฑใหม 

   (๘)  การพิมพ  การเขียน  การพนสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

   (๙)  การประกอบกิจการทาเทียบเรือ  ประมง  สะพาน  หรือแพปลา 

   (๑๐)  การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร 

   (๑๑)  การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง  หรือสัตวพาหะนําโรค 

   (๑๒)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง 

   (๑๓)  การผลิต  การสะสม  หรือสงไบโอดีเซลและเอทานอล 

 

หมวด  ๒ 

หลักเกณฑวิธกีารและเงื่อนไขทั่วไป 

 

ขอ ๗ สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้  ท่ีตั้งอยูในเขตกฎหมายผังเมือง  

หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใดที่เขาขายโรงงาน   



 หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๙๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้นและกฎหมายอื่น 

ที่เกี่ยวของ  แลวแตกรณี 

ขอ ๘ สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน  

สถานบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  

ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการท่ีไมเขาขายเปนโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้นจะตองมีสถานที่ตั้ง

ตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด  โดยคํานึงถึงลักษณะ

ของการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้น ๆ  ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย 

ของประชาชนหรือกอเหตุรําคาญ 

ขอ ๙ สถานประกอบกิจการท่ีมีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมที่จะประกอบกิจการท่ีขออนุญาตได 

ตามกฎหมายวาดวยควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยควบคุมอาคารและกฎหมายอื่น

ที่เกี่ยวของ   

  (๒)  ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมาย 

วาดวยควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

  (๓)  ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเปนประจําทุกวัน 

ขอ ๑๐ ผูประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตามท่ีกําหนดในขอ  ๖  ตองปฏิบัติเกี่ยวกับ 

การดูแลสุขภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ท่ีใชประกอบกิจการ  ใหเปนไปตามเงื่อนไขอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  

ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สถานที่นั้นตองตั้งอยูในทําเลท่ีจะมีรางระบายน้ํารับน้ําโสโครกไดอยางเหมาะสม   

ตามคําแนะนําของเจาพนักงานทองถิ่น 

  (๒)  ตองจัดทํารางระบายน้ํา  หรือบอรับน้ําโสโครกดวยวัตถุถาวร  เรียบไมซึม  ไมรั่ว   

ระบายน้ําไดสะดวก 

  (๓)  การระบายน้ําตองไมใหเปนท่ีเดือดรอนแกผูใชน้ําในทางน้ําสาธารณะหรือผูอาศัยใกลเคียง 



 หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๙๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

  (๔)  จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๕)  เมื่อเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาสถานที่ใดสมควรจะตองทําพ้ืนดวยวัตถุถาวร   

เพ่ือปองกันมิใหน้ําซึม  รั่วไหลหรือขังอยูได  หรือเห็นวาควรมีบอพักน้ําโสโครกหรือการกําจัดน้ําโสโครก   

ไขมัน  ใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลและส่ิงแวดลอม  หรือตองมีเครื่องระบายน้ํา  เครื่องปองกันกล่ิน  

ไอเสีย  ความกระเทือน  ฝุน  ละออง  เขมา  เถา  หรือส่ิงอื่นใด  อันอาจเปนเหตุรําคาญแกผูที่อยูขางเคียง  

ขอกําหนดดังกลาวผูขอรับใบอนุญาตตองปฏิบัติใหเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๖)  ตองใหมีแสงสวาง  และการระบายอากาศเพียงพอ  และตองจัดสถานท่ีมิใหเปน 

ที่อยูอาศัยของสัตวนําโรค 

  (๗)  ตองจัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอแกกิจการนั้น   ๆ 

  (๘)  ตองมีที่รองรับมูลฝอย  และส่ิงปฏิกูลอันไดสุขลักษณะจํานวนเพียงพอ 

  (๙)  ตองจัดใหมีสวมอันไดสุขลักษณะ  จํานวนเพียงพอกับจํานวนคนที่ทําการอยูในสถานที่นั้น  

และตองตั้งอยูในทําเลที่เหมาะสม  รวมทั้งการกําจัดส่ิงปฏิกูลดวยวิธีถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาล

และส่ิงแวดลอม  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๑๐)  สถานที่เล้ียงสัตวที่ขัง  และที่ปลอยสัตวกวางขวางเพียงพอ  และตองจัดใหไดสุขลักษณะ   

  (๑๑)  สถานที่เกี่ยวกับการตากหรือผ่ึงสินคาตองมีท่ีสําหรับตากหรือผ่ึงสินคาตามที่   

เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 

  (๑๒)  ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข   

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบขอบังคับและประกาศขององคการบริหารสวนตําบลทับใต 

ขอ ๑๑ สถานที่ประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใด

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ท่ีลางตาฉุกเฉิน  ตามความจําเปนและเหมาะสม

กับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวย 

วัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๒ สถานที่ประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  ดังนี้   

    (๑)  มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย  

รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ 



 หนา   ๒๕ 
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    (๒)  ในกรณีที่มีการกําจัดเองตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น 

และตองดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

    (๓)  กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใดที่อาจเปนอันตราย 

ตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๓ สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวท่ีเปนพาหะของโรค 

ที่ติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

ขอ ๑๔ สถานประกอบกิจการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัยเปนสัดสวน 

และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

 

หมวด  ๓ 

การอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

 

ขอ ๑๕ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติใหเปนไป

ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๖ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้ 

  (๑)  มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม  และเครื่องดับเพลิงตามกฎหมายวาดวย 

ควบคุมอาคาร  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิง 

อยางนอยหกเดือนตอครั้ง  และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานที่ทางราชการกําหนด   

หรือเปนที่ยอมรับใหแกคนงานไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

  (๒)  กรณีที่มีวัตถุอันตรายตองมีสถานท่ีท่ีปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย 

หรือส่ิงของท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ  ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

 

หมวด  ๔ 

การควบคมุเสียง  มลพิษหรอืส่ิงใด ๆ  ที่เกดิจากการประกอบกิจการ 

 

ขอ ๑๗ สถานประกอบกิจการใดท่ีการประกอบกจิการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียง  หรือความส่ันสะเทือน  

มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมีหรือวัตถุอันตรายจะตองดําเนินการ 



 หนา   ๒๖ 
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ควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปนอันตรายตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัย 

บริเวณใกลเคียง 

ขอ ๑๘ ในระหวางที่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ยังไมกําหนดมาตรฐาน 

มลพิษดานตาง ๆ  สําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ใหองคการบริหารสวนตําบลทับใตเลือกนํา 

คามาตรฐานดานมลพิษตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของมาบังคับใชในขอบัญญัตินี้โดยอนุโลม 

 

หมวด  ๕ 

ใบอนุญาต 

ขอ ๑๙ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการตามท่ีตองควบคุมตามขอ  ๖  ในลักษณะที่เปนการคา   

เวนแตไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ในการออกใบอนุญาต  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ 

เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวโดยท่ัวไปในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว 

ขอ ๒๐ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามประเภทท่ีมีขอบัญญัติกําหนดใหเปนกิจการ 

ที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๖  ในลักษณะที่เปนการคาจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่น   

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  (กอ. ๑)  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ 

  (๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

  (๓)  สําเนาใบอนุญาตอื่น  ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๔)  อื่น ๆ 

ขอ ๒๑ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  ใหครอบคลุม   

ทั้งดานสุขาภิบาลและส่ิงแวดลอม  ดานสาธารณสุข  และดานความปลอดภัย 

ขอ ๒๒ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดพิจารณาแลวเห็นวาผูขอใบอนุญาตไดปฏิบัติการครบถวน 

ตามความในขอ  ๑๐  และการอนุญาตนั้นไมเปนเหตุกระทบกระเทือนตอสุขภาพอนามัยของประชาชน   

ก็ใหออกใบอนุญาตใหตามแบบ  กอ.  ๒ 
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ขอ ๒๓ เมื่อไดรับคําขอใบอนุญาต  หรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑวิธีการหรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน 

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง   

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นจะดําเนินการออกใบอนุญาต  หรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวย 

เหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการคาตามขอ  ๖  ทราบภายในสามสิบวันนับแตท่ีไดรับคําขอ 

ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาต  หรือไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

โดยจะมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสอง  หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ผูขอรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตพรอมชําระคาธรรมเนียม  ตามอัตราทายขอบัญญัตินี้ภายใน 

สิบหาวันทําการนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับใบอนุญาต 

และชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  ถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ  ๒๔  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่รับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต 

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม 

ภายในเวลาท่ีกําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ  เวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ขอ  ๒๕  ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาตและใหใชเพียงในเขตองคการบริหาร

สวนตําบลทับใตเทานั้น 
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ผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไวในท่ีเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ี 

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ  การขอตออายุใบอนุญาตจะตองทําคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  

เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมเสียคาธรรมเนียมแลว  ใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่น 

จะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

ขอ ๒๖ การตอใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่นกอนใบอนุญาตส้ินอายุ   

(ตามแบบ  กอ. ๓)  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับชําระคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวา 

เจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมใหตอใบอนุญาต   

ขอ ๒๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูรับใบอนุญาต   

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นภายในสิบหาวันนับตั้งแตวันที่ไดรับทราบถึงการสูญหาย   

ถูกทําลายหรือชํารุด  ในสาระที่สําคัญแลวแตกรณี  พรอมหลักฐานดังตอไปนี้ 

  (๑)  เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ  กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย 

  (๒)  ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

ขอ ๒๘ การออกใบแทนใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น  ดําเนินการตามหลักเกณฑวิธีการ 

และเงื่อนไข  ดังนี้ 

  (๑)  การออกใบแทนใบอนุญาตใชแบบ  กอ.  โดยประทับตราสีแดงคําวา  “ใบแทน”   

กํากับไวพรอมวัน  เดือน  ป  ท่ีออกใบแทน  พรอมลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่น  หรือผูไดรับมอบหมาย

จากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและตนขั้วแทน 

  (๒)  บันทึกในใบตนขั้วใบอนุญาตเดิมการระบุการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด   

ในสาระสําคัญของใบอนุญาต  พรอมวัน  เดือน  ป  ของใบแทนใบอนุญาตที่ออกใหม 

ขอ ๒๙ ใหใชแบบพิมพตาง ๆ  ตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพใหใชแบบ  กอ. ๑ 

  (๒)  ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพใหใชแบบ  กอ. ๒ 

  (๓)  คําขอตอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพใหใชแบบ  กอ. ๓ 

  (๔)  คํารอง  หรือคําขออื่นใดนอกจากที่ระบุขางตน  (๑) – (๓)  ใหใชแบบคํารองทั่วไป 
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หมวด  ๖ 

บทกําหนดโทษ 

 

ขอ ๓๐ ผูรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการ  ซึ่งกําหนดใหควบคุมตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติ 

หรือปฏิบัติไมถูกตองตามขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไข  โดยเฉพาะที่ระบุไวในใบอนุญาต  เจาพนักงานทองถิ่น 

มีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่สมควรครั้งละไมเกินสิบหาวัน 

กรณีที่ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตมาแลวสองครั้ง  และมีเหตุผลที่จะตองถูกส่ังพักใบอนุญาตอีก   

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได 

ขอ ๓๑ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุผลที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕   

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถกูตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัติ   

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต 

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๓๒ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงให 

ผูรับใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูขอรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว   

ใหสงคําส่ังโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนา 

หรือสํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลา 

ที่คําส่ังไปถึงหรือวันเปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ ๓๓ ผูถูกเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน 

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 
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ขอ ๓๔ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการ  หรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ี 

ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตองคการบริหาร 

สวนตําบลทับใต  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ ๓๕ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 

บทเฉพาะกาล 

 

ขอ ๓๖ ใหผูประกอบกิจการตามลักษณะในขอ  ๖  อยูในวันที่ขอบัญญัตนิี้มผีลใชบังคับเปนกจิการ   

ที่ตองควบคุมในเขตองคการบริหารสวนตําบลทับใต 

ใหเจาของกิจการตามความในวรรคหนึ่ง  ดําเนินการแจงขออนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใช 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๙  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ชุมพล  ดากลอม   

ปลัดองคการบริหารสวนตาํบล  ปฏิบัตหินาที ่

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลทับใต   



 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทับใต 

  เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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๑ กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวเล้ียง  
(๑.๑) การเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาล สัตวบก สัตวปก สัตวน้ํา สัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา สัตวเลื้อยคลาน หรือ

แมลง 
 

 ๑.๑.๑ การเลี้ยงมา  โค  กระบือ  
 -  จํานวนตั้งแต  ๑๐  ตัว  แตไมเกิน  ๒๐ ตัว ๕๐ 
 -  จํานวนตั้งแต  ๒๐  ตัว  แตไมเกิน  ๕๐ ตัว ๑๐๐ 
 -  จํานวนตั้งแต  ๕๐  ตัว  แตไมเกิน  ๑๐๐  ตัว ๒๐๐ 
 -  จํานวนตั้งแต  ๑๐๐  ตัวข้ึนไป ๓๐๐ 
 ๑.๑.๒ การเลี้ยงสุกร   
 -  จํานวนตั้งแต  ๑๐  ตัว  แตไมเกิน  ๒๐ ตัว ๓๐๐ 
 -  จํานวนตั้งแต  ๒๐  ตัว  แตไมเกิน  ๕๐ ตัว ๕๐๐ 
 -  จํานวนตั้งแต  ๕๐  ตัว  แตไมเกิน  ๑๐๐ ตัว ๑,๐๐๐ 
 -  จํานวนตั้งแต  ๑๐๐  ตัวข้ึนไป ๒,๐๐๐ 
 ๑.๑.๓  การเลี้ยงแพะ  แกะ  
 -  จํานวนตั้งแต  ๑๐  ตัว  แตไมเกิน  ๒๐ ตัว ๑๐๐ 
 -  จํานวนตั้งแต  ๒๐  ตัว  แตไมเกิน  ๕๐ ตัว ๒๐๐ 
 -  จํานวนตั้งแต  ๕๐  ตัวข้ึนไป ๓๐๐ 
 ๑.๑.๔  การเลี้ยงหาน  เปด  ไก  
 -  จํานวนตั้งแต  ๕๐  ตัว  แตไมเกิน  ๑,๐๐๐ ตัว ๓๐๐ 
 -  จํานวนตั้งแต  ๑,๐๐๐  ตัว  แตไมเกิน  ๒,๕๐๐ ตัว ๕๐๐ 
 -  จํานวนตั้งแต  ๒,๕๐๐  ตัว  แตไมเกิน  ๕,๐๐๐ ตัว ๑,๐๐๐ 
 -  จํานวนตั้งแต  ๕,๐๐๐  ตัวข้ึนไป ๒,๐๐๐ 
 ๑.๑.๕  การเลี้ยงปลา  
 -  พ้ืนท่ีบอเกินกวา ๑๐๐ ตารางเมตร  แตไมเกิน ๕๐๐  ตารางเมตร ๓๐๐ 
 -  พ้ืนท่ีบอเกินกวา ๕๐๐ ตารางเมตร  แตไมเกิน ๑,๐๐๐  ตารางเมตร ๕๐๐ 
 -  พ้ืนท่ีบอเกินกวา ๑,๐๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป  ๑,๐๐๐ 
 ๑.๑.๖  การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอานม  
 -  จํานวนตั้งแต  ๕  ตัว  แตไมเกิน  ๕๐ ตัว ๓๐๐ 
 -  จํานวนตั้งแต  ๕๐  ตัวข้ึนไป ๕๐๐ 
 ๑.๑.๗  การเลี้ยงกุง   

 - ขนาดพ้ืนท่ีบอ ไมเกิน ๑๐๐  ตารางเมตร 
 - ขนาดพ้ืนท่ีบอ ตั้งแต ๑๐๑  ตารางเมตร แตไมเกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร 
 - ขนาดพ้ืนท่ีบอ ตั้งแต ๕๐๑  ตารางเมตร แตไมเกิน  ๑,๐๐๐ ตารางเมตร 
 - ขนาดพ้ืนท่ีบอ ตั้งแต ๑,๐๐๑ ตารางเมตร แตไมเกิน ๕,๐๐๐ ตารางเมตร 
 - ขนาดพ้ืนท่ีบอ เกินกวา  ๕,๐๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 

 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 



-๒- 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ อัตรา
คาธรรมเนียม 

(๑.๒) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน เพ่ือใหประชาชน
เขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น ท้ังนี้ ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการในทางตรง 
หรือทางออม หรือไมก็ตาม 

๓,๐๐๐ 

๒ กิจการท่ีเกี่ยวสัตว และผลิตภัณฑ  
(๒.๑) การฆาสัตวยกเวนในสถานท่ีจําหนาย อาหาร การเรขาย การขายในตลาด  

 ๒.๑.๑ โดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐ 
 ๒.๑.๒ โดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

(๒.๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว ขนสัตวพืช หรือสวนหนึ่งสวนใด ๑,๐๐๐ 
(๒.๓) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นสวนสัตวท่ียังมิไดแปรรูป ๑,๐๐๐ 
(๒.๔) การเค่ียวหนัง เอ็น หรือไขสัตว ๑,๐๐๐ 
(๒.๕) การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก เขา หนัง ขนสัตวหรือ 

สวนอ่ืน ๆ ของสัตวดวยการตม นึ่ง  ตาก เผาหรือกรมรมวิธีใด ๆ ซ่ึงมิใชเพ่ือเปนอาหาร 
 

  ๒.๕.๑ โดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐ 
  ๒.๕.๒ โดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

(๒.๖) การผลิต  โม  บด ผสม บรรจุ  สะสม หรือกระทําอ่ืนใดตอสัตว  หรือพืช หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตว 
หรือพืช เพ่ือเปนอาหารสัตว  หรือสวนประกอบของอาหารสัตว 

 

 ๒.๖.๑ โดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐ 
 ๒.๖.๒ โดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

(๒.๗) การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือลางครั่ง ๑,๐๐๐ 
๓ กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขาย การขาย 

ในตลาด และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
 

(๓.๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ เตาเจี้ยว ซีอ๊ิว น้ําจิ้ม หรือซอสปรุงรส
ชนิดตาง ๆ ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 

   ๓.๑.๑ โดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐ 
   ๓.๑.๒ โดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

(๓.๒) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว ไดแก ปลารา ปลาเจา กุงเจา ปลาสม  
ปลาจอม แหนม หมํ่า ไสกรอก กะป  น้ําปลา หอยดอง น้ําเคย น้ําบูดู  ไตปลา หรืผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  
ท่ีคลายคลึงกัน ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 

 ๓.๒.๑ โดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐ 
 ๓.๒.๒ โดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

(๓.๓) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง แชอ่ิม จากผัก ผลไม หรือพืชอยางอ่ืน  ยกเวน 
การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 

 ๓.๓.๑ โดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐ 

 ๓.๓.๒ โดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
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(๓.๔) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก  บด  นิ่ง  ตม  ตุน  เค่ียว  กวน  
ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  ปง  ยาง  เผา  หรือวิธีอ่ืนใด ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 

 ๓.๔.๑ โดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐ 
 ๓.๔.๒ โดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

(๓.๕) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุลูกชิ้น  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  
 ๓.๕.๑  โดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐ 
 ๓.๕.๒  โดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

(๓.๖) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ เสนหม่ี ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู  วุนเสน  เก้ียมอ๋ี   
เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน 

 

 ๓.๖.๑  โดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐ 
 ๓.๖.๒  โดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

(๓.๗) การผลิตบะหม่ี  มักโรนี  สปาเกตตี  พาสตา  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน ยกเวนการผลิต 
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 

 ๓.๗.๑ โดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐ 
 ๓.๗.๒  โดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

(๓.๘) การผลิต  ขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ ขนมอบอ่ืน ๆ ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภค 
ในครัวเรือน 

 

 ๓.๘.๑ โดยไมใชเครื่องจักร ๓๐๐ 
 ๓.๘.๒ โดยใชเครื่องจักร ๗๐๐ 

(๓.๙) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ํานม  หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตวยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภค 
ในครัวเรือน 

 

 ๓.๙.๑  โดยไมใชเครื่องจักร ๓๐๐ 
 ๓.๙.๒ โดยใชเครื่องจักร ๕๐๐ 

(๓.๑๐) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ  เนย  เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑเนย  ผลิตภัณฑเนยเทียม   
ผลิตภัณฑเนยผสม ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 

 ๓.๑๐.๑  โดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐ 
 ๓.๑๐.๒  โดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

(๓.๑๑) การผลิตไอศกรีม ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  
   ๓.๑๑.๑  โดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐ 
   ๓.๑๑.๒  โดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

(๓.๑๒) การค่ัว  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  
   ๓.๑๒.๑ โดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐ 
   ๓.๑๒.๒ โดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

(๓.๑๓) การผลิต สะสม  หรือแบงบรรจุใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ ยกเวนการผลิต 
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๑,๐๐๐ 

(๓.๑๔) การผลิต สะสมหรือแบงบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร ไวน น้ําสมสายชู ขาวหมัก น้ําตาลเมา   
ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๑,๐๐๐ 
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(๓.๑๕) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน ๑,๐๐๐ 
(๓.๑๖) การผลิต สะสม  แบงบรรจุ  หรือขนสงน้ําแข็ง ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานท่ีจําหนายอาหาร 

และเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
 

   ๓.๑๖.๑ โดยใชเครื่องจักรทําความเย็นไมเกิน ๕ แรงมา ๕๐๐ 
   ๓.๑๖.๒ โดยใชเครื่องจักรทําความเย็นเกินกวา ๕ แรงมา แตไมเกิน ๑๐ แรงมา ๑,๕๐๐ 
   ๓.๑๖.๓ โดยใชเครื่องจักรทําความเย็นเกินกวา ๑๐ แรงมาข้ึนไป ๓,๐๐๐ 

(๓.๑๗) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจากพืช ผัก ผลไม เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ 
บรรจุกระปอง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 

   ๓.๑๗.๑ โดยไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
   ๓.๑๗.๒ โดยใชเครื่องจักร ๓,๐๐๐ 

(๓.๑๘) การผลิต สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด  
   ๓.๑๘.๑ โดยไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
   ๓.๑๘.๒ โดยใชเครื่องจักร ๓,๐๐๐ 

(๓.๑๙) การผลิต สะสม  หรือแบงบรรจุ  ผงชูรส หรือสารปรุงแตงอาหาร ๑,๐๐๐ 
(๓.๒๐) การผลิต สะสม  หรือแบงบรรจุ น้ําตาล น้ําเชื่อม ยกเวนการผลิต เพ่ือบริโภคในครัวเรือน  

   ๓.๒๐.๑ โดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐ 
   ๓.๒๐.๒ โดยใชเครือ่งจักร ๑,๕๐๐ 

(๓.๒๑) การผลิต สะสม  หรือแบงบรรจุแบะแซ ๑,๐๐๐ 
(๓.๒๒) การแกะ ตัดแตง ลางสัตวน้ํา ท่ีไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภค 

ในครัวเรือน 
๑,๐๐๐ 

(๓.๒๓) การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็ง ๓,๐๐๐ 
(๓.๒๔) การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร (ท่ีมีกําลังตั้งแต ๕ แรงมาข้ึนไป)  

   ๓.๒๔.๑ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกัน ตั้งแต ๕ แตไมเกิน ๑๐ แรงมา ๑,๐๐๐ 
   ๓.๒๔.๒ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกัน เกินกวา ๑๐ แรงมาข้ึนไป ๒,๐๐๐ 

๔ กิจการท่ีเกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑทําความสะอาด  
(๔.๑) การผลิต การโม การบด หรือบรรจุยาดวยเครื่องจักร  

 ๔.๑.๑ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกัน ไมเกิน ๕ แรงมา ๕๐๐ 
 ๔.๑.๒ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกัน ตั้งแต ๕ แตไมเกิน ๑๐ แรงมา ๑,๐๐๐ 
 ๔.๑.๓ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกัน เกินกวา ๑๐ แรงมาข้ึนไป ๒,๐๐๐ 

(๔.๒) การผลิต การบรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอางตาง ๆ รวมท้ังสบู 
ท่ีใชในกับรางกาย  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 

   ๔.๒.๑ โดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐ 
   ๔.๒.๒ โดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

(๔.๓) การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภณัฑจากสําลี ๑,๐๐๐ 
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(๔.๔) การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป ๑,๕๐๐ 
(๔.๕) การผลิตผงซักฟอก  สบู น้ํายาทําความสะอาด หรือผลิตภัณฑทําความสะอาดตาง ๆ ยกเวนการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
๑,๕๐๐ 

๕ กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร  
(๕.๑) การผลิต การสะสม หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช ๑,๕๐๐ 
(๕.๒) การลาง การอบ การรม การสะสมยางดิบ  

   ๕.๒.๑ ไมเกิน  ๑,๐๐๐ กิโลกรัม ๑,๐๐๐ 
   ๕.๒.๑ เกินกวา ๑,๐๐๐ กิโลกรัมข้ึนไป ๒,๐๐๐ 

(๕.๓) การผลิต  หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู  แปงจากพืชหรือ  แปงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน
ดวยเครื่องจักร 

๑,๕๐๐ 

(๕.๔) การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักร  หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ ก็ตาม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภค
ในครัวเรือน 

 

   ๕.๔.๑ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๑๐ แรงมา ๑,๐๐๐ 
   ๕.๔.๒ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา ๓,๐๐๐ 
   ๕.๔.๓ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมาข้ึนไป ๔,๐๐๐ 

(๕.๕) การผลิตยาสูบ  
   ๕.๕.๑ โดยไมใชเครื่องจักร ๗๐๐ 
   ๕.๕.๑ โดยใชเครื่องจักร ๑,๕๐๐ 

(๕.๖) การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช ดวยเครื่องจักร ๑,๕๐๐ 
(๕.๗) การผลิต การสะสม หรือแบงบรรจุปุย หรือวัสดุท่ีนําไปผลิตปุย  

   ๕.๗.๑ ไมเกิน  ๕๐๐ กิโลกรัม ๕๐๐ 
   ๕.๗.๒ เกินกวา  ๕๐๐ กิโลกรัมข้ึนไป ๑,๐๐๐ 

(๕.๘) การผลิตเสนใยจากพืชดวยเครื่องจักร ๒,๐๐๐ 
(๕.๙) การตาก การสะสม หรือการขนถายมันสําปะหลัง ขาวเปลือก ออย ขาวโพด  

   ๕.๙.๑ ไมเกิน  ๕๐๐ กิโลกรัม  ๕๐๐ 
   ๕.๙.๒ เกินกวา  ๕๐๐ กิโลกรัมข้ึนไป ๑,๐๐๐ 

๖ กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร  
(๖.๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ หรือเครื่องใชตาง ๆ  ดวยโลหะ  หรือแร  

   ๖.๑.๑ โดยไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
   ๖.๑.๒ โดยใชเครื่องจักร ๒,๐๐๐ 

(๖.๒) การหลอม การหลอ การถลุง แรหรือโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการในขอ ๖ (๖.๑) ๒,๐๐๐ 
(๖.๓) การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  การอัดโลหะดวยเครื่องจักร  

หรือกาช หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการใน ๖ (๖.๑) 
๒,๐๐๐ 

(๖.๔)   การเคลือบ การชุบโลหะดวยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิลหรือโลหะอ่ืนใด ยกเวนกิจการ 
ใน ๖ (๖.๑) 

๒,๐๐๐ 

(๖.๕) การขัด การลางโลหะดวยเครื่องจักร สารเคมีหรือวิธีอ่ืนใด ยกเวนกิจการใน  ๖ (๖.๑) ๒,๐๐๐ 
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(๖.๖) การทําเหมืองแร การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการลางแร ๕,๐๐๐ 
๗   กิจการเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล  

(๗.๑) การตอ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพนสี การพนสารกันสนิม  ยานยนต ๑,๕๐๐ 
(๗.๒) การผลิตยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล ๓,๐๐๐ 
(๗.๓) การซอม การปรับแตงเครื่องยนต เครื่องจักร เครื่องกล  ระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณ

ท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
 

   ๗.๓.๑ ซอมรถจักรยานยนต ๕๐๐ 
   ๗.๓.๒ ซอมรถยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล ๑,๐๐๐ 

(๗.๔) การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซ่ึงมีไวบริการ หรือจําหนาย   
และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุง ยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล ดังกลาวดวย 

๑,๐๐๐ 

(๗.๕) การลาง  การขัด การเคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต ๑,๐๐๐ 
(๗.๖) การผลิต  การสะสม การจําหนาย การซอม  หรืออัดแบตเตอรี่ ๕๐๐ 
(๗.๗) การจําหนาย ซอม ปะ  เชื่อมยางยานยนต หรือตั้งศูนยถวงลอ  

   ๗.๗.๑ รถจักรยานยนต ๒๐๐ 
   ๗.๗.๒ รถยนต ๕๐๐ 

(๗.๘) การผลิต การซอม การประกอบ หรืออัดผาเบรก ผาคลัตช  ๕๐๐ 
(๗.๙) การสะสม การซอมเครื่องกล เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  

เครื่องกลเกา 
๕๐๐ 

๘ กิจการท่ีเกี่ยวกับไม  
(๘.๑)   การผลิตไมขีดไฟ ๑,๐๐๐ 
(๘.๒)   การเลื่อย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําค้ิว  หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร  

 ๘.๒.๑ การเลื่อย  การซอย  และการตัดไม  
    - มีกําลังไมเกิน ๒๐ แรงมา ๕๐๐ 
    - มีกําลังเกินกวา ๒๐ แรงมาข้ึนไป ๑,๐๐๐ 
 ๘.๒.๒ การตัด การไส การเจาะ การขุดรอง และการทําค้ิวไมหรือการตัดไม  
   - มีกําลังไมเกิน ๕ แรงมา ๑,๐๐๐ 
   - มีกําลังเกินกวา ๕ แรงมา  แตไมเกิน ๑๐ แรงมา ๓,๐๐๐ 
   - มีกําลังเกินกวา ๑๐ แรงมาข้ึนไป ๕,๐๐๐ 

(๘.๓)   การผลิต การพน  การทาสารเคลือบเงาหรือสี การตกแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไม  หรือหวาย  
หรือชานออย 

๑,๐๐๐ 

(๘.๔)   การอบไม ๑,๐๐๐ 
(๘.๕)   การผลิต  สะสม แบงบรรจุธูปดวยเครื่องจักร ๒,๐๐๐ 
(๘.๖)   การประดิษฐสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑอ่ืนใดดวยกระดาษ  

 ๘.๖.๑ มีกําลังไมเกิน ๕ แรงมา ๕๐๐ 
 ๘.๖.๒ มีกําลังไมเกิน ๕ แรงมา  แตไมเกิน ๑๐ แรงมา ๑,๐๐๐ 
 ๘.๖.๓ มีกําลังเกินกวา ๑๐ แรงมาข้ึนไป ๓,๐๐๐ 
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(๘.๗)   การผลิตกระดาษตาง ๆ  
   ๘.๗.๑ โดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐ 
   ๘.๗.๒ โดยใชเครื่องจักร ๓,๐๐๐ 

(๘.๘)   การเผาถาน  หรือการสะสมถาน  

 ๘.๘.๑ ตั้งแต ๕๐๐ กิโลกรัม แตไมเกิน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม ๕๐๐ 
 ๘.๘.๒ ตั้งแต ๑,๐๐๐ กิโลกรมัข้ึนไป ๑,๐๐๐ 

๙ กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ  
(๙.๑) การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล ตามกฎหมายวาดวย

สถานพยาบาล 
 

 ๙.๑.๑ โดยมีพ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ๑,๕๐๐ 

 ๙.๑.๒ โดยมีพ้ืนท่ีประกอบกิจการเกิน  ๒๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป ๒,๕๐๐ 
(๙.๒)   การประกอบกิจการอาบ อบ นวด เวนแตเปนการใหบริการในขอ ๙ (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาล 

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
๒,๐๐๐ 

(๙.๓)   การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการในขอ ๙ (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

๑,๕๐๐ 

(๙.๔) การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแตเปนการใหบริการในขอ ๙ (๙.๑)  
หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

๒,๐๐๐ 

(๙.๕) การประกอบกิจการโรงแรม  สถานท่ีพักท่ีมิใชโรงแรมท่ีจัดไวเพ่ือใหบริการพักชั่วคราวสําหรับ 
คนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีคาตอบแทน  หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

 

 ๙.๕.๑ มีจํานวนหองพักไมเกิน ๒๐ หอง ๑,๐๐๐ 
 ๙.๕.๒ มีจํานวนหองพักเกินกวา ๒๐ หอง แตไมเกิน ๕๐ หอง ๔,๐๐๐ 
 ๙.๕.๓ มีจํานวนหองพักเกินกวา ๕๐ หองข้ึนไป ๑๐,๐๐๐ 

(๙.๖)   การประกอบการกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบงเชา  หรือกิจการอ่ืน 
ในทํานองเดียวกัน 

 

 ๙.๖.๑ มีหองพักไมเกิน ๕ หอง  ๕๐๐ 
 ๙.๖.๒ มีหองพัก ตั้งแต ๕ หอง แตไมเกิน ๑๐ หอง ๑,๐๐๐ 
 ๙.๖.๓ มีหองพัก ตั้งแต ๑๐ หอง แตไมเกิน ๑๕ หอง ๑,๕๐๐ 
 ๙.๖.๔ มีหองพัก ตั้งแต ๑๕ หอง แตไมเกิน ๒๐ หอง ๒,๐๐๐ 
 ๙.๖.๕ มีหองพัก ตั้งแต ๒๐ หองข้ึนไป ๒,๕๐๐ 

(๙.๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ ๕,๐๐๐ 
(๙.๘) การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี    เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  หรือตูเพลง  

หรือการแสดงอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
๑,๐๐๐ 

(๙.๙) การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอ่ืนๆ ในทํานองเดียวกัน เวนแตเปนการใหบริการ 
ในขอ ๙ (๙.๑)   

 

 ๙.๙.๑ มีพ้ืนท่ีสระตั้งแต ๑ ตารางเมตรแตไมเกิน ๕ ตารางเมตร ๒๕๐ 
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 ๙.๙.๒ มีพ้ืนท่ีสระเกินกวา ๕ ตารางเมตรข้ึนไป ๕๐๐ 
(๙.๑๐) การจัดใหมีการเลนสเกต หรือโรลเลอรเบลด หรือการเลนอ่ืนในทํานองเดียวกัน ๕,๐๐๐ 
(๙.๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับตามกฎหมายวาดวย 

การประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
 

 ๙.๑๑.๑ รานท่ีมีเกาอ้ีบริการไมเกิน ๓ ท่ีนั่ง ๒๐๐ 
 ๙.๑๑.๒ รานท่ีมีเกาอ้ีบริการเกิน ๓ ท่ีนั่งข้ึนไป ๕๐๐ 

(๙.๑๒)   การประกอบกิจการสถานท่ีออกกําลังกาย ๕๐๐ 
(๙.๑๓)   การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก ๑,๐๐๐ 
(๙.๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบวลิ่ง  หรือตูเกม  

 ๙.๑๔.๑ ตูเกมเครื่องละ  ๓๐๐ 
 ๙.๑๔.๒ โบวลิ่ง  ๕๐๐ 
 ๙.๑๔.๓ สวนสนุก ๑๐,๐๐๐ 

(๙.๑๕) การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร ๑,๐๐๐ 
(๙.๑๖) การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ ๑๐,๐๐๐ 
(๙.๑๗) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข วิทยาศาสตร และสิ่งแวดลอม ๕,๐๐๐ 
 (๙.๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย ๓,๐๐๐ 
(๙.๑๙)   การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ ๕๐๐ 
(๙.๒๐) การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบานของผูรับบริการ ๕๐๐ 
(๙.๒๑)   การประกอบกิจการใหบริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตวชั่วคราว ๑,๐๐๐ 

๑๐ กิจการท่ีเกี่ยวกับส่ิงทอ  
(๑๐.๑)   การปนดาย การกรอดาย การทอผาดวยเครื่องจักร หรือการทอผาดวยก่ีกระตุกตั้งแต ๕ ก่ีข้ึนไป  

  ๑๐.๑.๑ ดายก่ีกระตุกไมเกิน ๑๐ ก่ี ๕๐๐ 
  ๑๐.๑.๒ ดายก่ีกระตุก ๑๐ ก่ีข้ึนไป ๑,๐๐๐ 
  ๑๐.๑.๓ ดวยเครื่องจักร ๒,๐๐๐ 

(๑๐.๒)   การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  นุน  หรือใยสังเคราะห ๑,๐๐๐ 
(๑๐.๓)   การปนฝาย  นุน  หรือใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร  

 ๑๐.๓.๑ ไมเกิน ๕  แรงมา ๕๐๐ 
 ๑๐.๓.๒ ตั้งแต ๕  แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา ๑,๐๐๐ 
 ๑๐.๓.๓ ตั้งแต ๒๐ แรงมาข้ึนไป ๒,๐๐๐ 

(๑๐.๔) การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวยเครื่องจักร  
 ๑๐.๔.๑ การทอกระสอบ  ๕๐๐ 
 ๑๐.๔.๒ การทอเสื่อ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ๑,๐๐๐ 

(๑๐.๕)   การเย็บ  การปกผา หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวยเครื่องจักรตั้งแต  ๕  เครื่องข้ึนไป  
 ๑๐.๕.๑ โดยใชเครื่องจักรตั้งแต ๕ – ๑๐ เครื่อง ๕๐๐ 
 ๑๐.๕.๒ โดยใชเครื่องจักรตั้งแต ๑๑ – ๒๐ เครื่อง ๑,๐๐๐ 
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 ๑๐.๕.๓ โดยใชเครื่องจักรเกิน  ๒๐ เครื่องข้ึนไป ๒,๐๐๐ 
(๑๐.๖)   การพิมพผา  และสิ่งทออ่ืน ๆ  

 ๑๐.๖.๑ ไมใชเครื่องจักร ๕๐๐ 
 ๑๐.๖.๒ ใชเครื่องจักร ๑,๕๐๐ 

(๑๐.๗)   การซัก  การอบ  การรีด  หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร  
 ๑๐.๗.๑ มีกําลังไมเกิน ๕ แรงมา ๕๐๐ 
 ๑๐.๗.๒ มีกําลังเกินกวา ๕ แรงมาข้ึนไป ๑,๐๐๐ 
 ๑๐.๗.๓ โดยใชเครื่องจักรตั้งแต ๑ – ๔ เครื่อง ๒๕๐ 
 ๑๐.๗.๔ โดยใชเครื่องจักรตั้งแต ๕ – ๑๐ เครื่อง ๕๐๐ 
 ๑๐.๗.๕ โดยใชเครื่องจักรตั้งแต ๑๐  เครื่องข้ึนไป ๑,๐๐๐ 

(๑๐.๘)   การยอม  การฟอก กัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืน ๆ  
 ๑๐.๘.๑ ไมใชเครื่องจักร ๕๐๐ 
 ๑๐.๘.๒ ใชเครื่องจักร ๕,๐๐๐ 

๑๑ กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง  
(๑๑.๑)   การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา  

 ๑๑.๑.๑ ไมใชเครื่องจักร ๕๐๐ 
 ๑๑.๑.๒ ใชเครื่องจักร ๓,๐๐๐ 

(๑๑.๒)   การะเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร ๑๐,๐๐๐ 
(๑๑.๓)   การผลิตสิ่งของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ดวยซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง  

 ๑๑.๓.๑ ไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
 ๑๑.๓.๒ ใชเครื่องจักร ๕,๐๐๐ 

(๑๑.๔)   การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  วัสดุกอสราง รวมท้ังการขุด ตัก ดูด  โม บด หรือยอย  
ดวยเครื่องจักร ยกเวนกิจการในขอ ๑๑ (๑๑.๒) 

 

 ๑๑.๔.๑ น้ําหนักนอยกวา ๑,๐๐๐ กิโลกรัม ๕๐๐ 
 ๑๑.๔.๒ น้ําหนักตั้งแต ๑,๐๐๐ – ๕,๐๐๐ กิโลกรัม ๑,๐๐๐ 
 ๑๑.๔.๓ น้ําหนักเกิน ๕,๐๐๐ กิโลกรัมข้ึนไป ๒,๐๐๐ 

(๑๑.๕)   การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจกหรือวัตถุท่ีคลายคลึง  
 ๑๑.๕.๑ จักรเจียระไน ๑ – ๒ ตัว  ๕๐๐ 
 ๑๑.๕.๒ จักรเจียระไน ๓ – ๔ ตัว ๑,๐๐๐ 
 ๑๑.๕.๓ จักรเจียระไน ๕ ตัวข้ึนไป ๒,๐๐๐ 

(๑๑.๖)   การเลื่อย การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑตาง ๆ  
 ๑๑.๖.๑ ไมใชเครื่องจักร ๕๐๐ 
 ๑๑.๖.๒ ใชเครื่องจักรกําลังไมเกิน  ๕  แรงมา ๑,๐๐๐ 
 ๑๑.๖.๓ ใชเครื่องจักรกําลังเกินกวา  ๕  แรงมาข้ึนไป ๒,๐๐๐ 

(๑๑.๗)   การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน  
 ๑๑.๗.๑ ไมใชเครื่องจักร ๕๐๐ 

 ๑๑.๗.๒ ใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
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(๑๑.๘)   การผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม เชน ผาเบรก ผาคลัตช กระเบื้องยาง 
ฝาเพดาน ทอน้ํา เปนตน 

๓,๐๐๐ 

(๑๑.๙)   การผลิต  การตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว ๕,๐๐๐ 
(๑๑.๑๐) การผลิตกระดาษทราย  หรือผาทราย ๒,๐๐๐ 
(๑๑.๑๑) การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว ๕,๐๐๐ 
(๑๑.๑๒) การลาง การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก แกว หิน หรือวัตถุอ่ืนใด ยกเวนกิจการ 

ในขอ ๖ (๖.๕) 
๕,๐๐๐ 

๑๒ กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี  
(๑๒.๑)   การผลิต  การสะสม  การบรรจุ  หรือขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซหรือสารตัวทําละลาย ๕,๐๐๐ 
(๑๒.๒)   การผลิต  การสะสม การบรรจุ   หรือขนสงกาช  

 ๑๒.๒.๑ การผลิต การบรรจุ  ๑๐,๐๐๐ 
 ๑๒.๒.๒ การสะสม  การขนสง  
     - กาซบรรจุถัง  ไมเกิน  ๒๐  ถัง ๓๐๐ 
     - กาซบรรจุถัง  ตั้งแต ๒๐ – ๕๐ ถัง ๕๐๐ 
     - กาซบรรจุถัง  ตั้งแต ๕๐  ถังข้ึนไป ๑,๐๐๐ 
     - ปมกาซ ๕,๐๐๐ 

(๑๒.๓)   การผลิต  การสะสม  การกลั่น  หรือขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม  
 ๑๒.๓.๑ การผลิต  การกลั่น ๑๐,๐๐๐ 
 ๑๒.๓.๒ การสะสม  การขนสง  
    - จํานวนเกิน ๕๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๒,๐๐๐ ลิตร ๕๐๐ 
    - จํานวนเกิน ๒,๐๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๕,๐๐๐ ลิตร ๑,๐๐๐ 
    - จํานวนเกิน ๕,๐๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๑๐,๐๐๐ ลิตร ๒,๐๐๐ 
    - จํานวนเกิน ๑๐,๐๐๐ ลิตร แตไมเกิน ๓๐,๐๐๐ ลิตร ๕,๐๐๐ 
    - จํานวนเกินกวา  ๓๐,๐๐๐ ลิตรข้ึนไป ๑๐,๐๐๐ 

(๑๒.๔)   การผลิต  การสะสม  หรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก ๕,๐๐๐ 
(๑๒.๕)   การพนสี  ยกเวนกิจการใน ๗ (๗.๑)  

 ๑๒.๕.๑ โดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐ 
 ๑๒.๕.๒ โดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

(๑๒.๖)   การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท   
หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

 

 ๑๒.๖.๑ โดยใชเครื่องจักร ไมเกิน   ๕  แรงมา ๒,๐๐๐ 
 ๑๒.๖.๒ โดยใชเครื่องจักรเกินกวา   ๕  แรงมา ๕,๐๐๐ 

(๑๒.๗)   การโม  การสะสม  หรือบดชัน  
 ๑๒.๗.๑ โดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐ 
 ๑๒.๗.๒ โดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

(๑๒.๘)   การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี  
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 ๑๒.๘.๑ โดยไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
 ๑๒.๘.๒ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังแรงมาไมเกิน ๒๐ แรงมา ๕,๐๐๐ 
 ๑๒.๘.๓ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังแรงมาเกิน ๒๐ แรงมา ๑๐,๐๐๐ 

(๑๒.๙)   การผลิต  การลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร  
 ๑๒.๙.๑ การลางฟลมรูปถาย ๑,๐๐๐ 
 ๑๒.๙.๒ การลางฟลมภาพยนตร ๓,๐๐๐ 
 ๑๒.๙.๓ การผลิต ๕,๐๐๐ 

(๑๒.๑๐) การเคลือบ  การชุบ  วัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง  ๑,๐๐๐ 
(๑๒.๑๑) การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๕,๐๐๐ 
(๑๒.๑๒)   การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง ๑,๕๐๐ 

(๑๒.๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง ๓,๐๐๐ 
(๑๒.๑๔)   การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิงหรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง  

 ๑๒.๑๔.๑ การผลิตไมเกิน ๕๐ กิโลกรัม/ครั้ง  ๑,๐๐๐ 
 ๑๒.๑๔.๒ การผลิตเกินกวา ๕๐ กิโลกรัม/ครั้ง ๕,๐๐๐ 
 ๑๒.๑๔.๓ การสะสม  การขนสงไมเกิน ๕๐๐ กิโลกรัม ๑,๐๐๐ 
 ๑๒.๑๔.๔ การสะสม  การขนสงเกินกวา ๕๐๐ กิโลกรัม ๕,๐๐๐ 

(๑๒.๑๕) การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคมีเคลือบเงา ๕,๐๐๐ 
(๑๒.๑๖)   การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค  

 ๑๒.๑๖.๑ การผลิตและการบรรจุ  โดยไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
 ๑๒.๑๖.๒ การขนสง การผลิตและการบรรจุ  โดยใชเครื่องจักร ๕,๐๐๐ 
 ๑๒.๑๖.๓ การสะสมเพ่ือขายปลีก ๓๐๐ 
 ๑๒.๑๖.๔ การสะสมเพ่ือขายสง ๕๐๐ 

(๑๒.๑๗) การผลิต  การสะสม  หรือบรรจุกาว  
 ๑๒.๑๗.๑ การผลิต  การบรรจุ ๒,๐๐๐ 
 ๑๒.๑๗.๑ การสะสม ๑,๐๐๐ 

๑๓   กิจการอ่ืน ๆ  
(๑๓.๑)   การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร  

 ๑๓.๑.๑ โดยใชเครือ่งจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  ๑๐ แรงมา ๑,๕๐๐ 
 ๑๓.๑.๒ โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  ๑๐ แรงมาข้ึนไป ๓,๐๐๐ 

(๑๓.๒)   การผลิต การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส หรืออุปกรณไฟฟา  
 ๑๓.๒.๑ การซอม ๕๐๐ 
 ๑๓.๒.๒ การผลิต ๕,๐๐๐ 

(๑๓.๓)   การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง  
 ๑๓.๓.๑ โดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐ 

 
 



-๑๒- 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ อัตรา
คาธรรมเนียม 

 ๑๓.๓.๒ โดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 
(๑๓.๔)   การพิมพแบบ  พิมพเขียว   หรือการถายเอกสาร  

 ๑๓.๔.๑ การถายเอกสาร ตั้งแต ๓ เครื่องข้ึนไป ๕๐๐ 
 ๑๓.๔.๒ การพิมพแบบ  พิมพเขียว    ๑,๕๐๐ 

(๑๓.๕)   การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช  
 ๑๓.๕.๑ พ้ืนท่ีไมเกิน ๕๐ ตารางเมตร ๕๐๐ 
 ๑๓.๕.๒ พ้ืนท่ีเกินกวา ๕๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ๑,๐๐๐ 
 ๑๓.๕.๓ พ้ืนท่ีเกิน ๑๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป  ๑,๕๐๐ 

(๑๓.๖)   การประกอบกิจการโกดังสินคา  
 ๑๓.๖.๑ พ้ืนท่ีไมเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร ๑,๐๐๐ 
 ๑๓.๖.๒ พ้ืนท่ีเกินกวา ๕๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ๓,๐๐๐ 
 ๑๓.๖.๓ พ้ืนท่ีเกินกวา ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ๕,๐๐๐ 

(๑๓.๗) การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลว  เพ่ือนําไปใชใหมหรือแปรสภาพเปนผลิตภัณฑใหม  
 ๑๓.๗.๑ โดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐ 
 ๑๓.๗.๒ โดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ 

(๑๓.๘)   การพิมพ  การเขียน  การพนสี  หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ ๑,๐๐๐ 
(๑๓.๙)   การประกอบกิจการทาเทียบเรือ ประมง สะพาน หรือแพปลา ๕,๐๐๐ 

(๑๓.๑๐) การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร ๒,๐๐๐ 
(๑๓.๑๑) การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง  หรือสัตวพาหะนําโรค ๒,๐๐๐ 
(๑๓.๑๒)   การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง ๑,๐๐๐ 
(๑๓.๑๓)   การผลิต  การสะสม  หรือสงไบโอดีเซลและเอทานอล ๕,๐๐๐ 

 

 

 



 

แบบ   กอ. ๑ 

 

แบบคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

เลขท่ีรับ......../........... 

 

        เขียนท่ี…………………………………………………..    

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

 ขาพเจา...................................................................................อายุ....................ป  สัญชาติ............................  

อยูบานเลขท่ี.......................หมูท่ี....................ตรอก/ซอย.......................................ถนน..............................................  

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

หมายเลขโทรศัพท........................................................... 

 ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพประเภท.......................................... 

................................................ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลทับใต  โดยใชชื่อสถานประกอบการวา

......................................................... ตั้งอยู ณ เลขท่ี.........หมูท่ี.......ตําบลทับใต อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

โทรศัพท.....................................  โทรสาร ............................................. 

 พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ 

                สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของผูขอรับใบอนุญาต 

      สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาต 

      ใบมอบอํานาจ  (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 

      สําเนาใบอนุญาต ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการ (ถามี) หนังสือ 

                ใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีจําเปน 

      สําเนาใบอนุญาต ตามกฎหมายวาดวยโรงงานของสถานประกอบการ (ถามี) 

               หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

               เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีราชการสวนทองถ่ินประกาศกําหนด คือ 

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

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

  

 

      ขอรับรองวา  ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

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

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

 



(ดานหลังคําขอรับใบอนุญาต) 
แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

 
 

 
สวนของเจาหนาท่ี 
เลขท่ี.......................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี..............เดือน.............................พ.ศ................. 
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  
 (   )  ครบ   
 (   )  ไมครบ คือ 
  (๑)................................. 
  (๒)................................. 
  (๓)................................. 
      (ลงชื่อ)............................................... 
              (..............................................) 

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

สวนของผูรับใบอนุญาต 
 
เลขท่ี....................................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี.......................เดือน..................................พ.ศ.............................. 
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  
 (   )  ครบ   
 (   )  ไมครบ คือ 
  (๑)................................................................................................................................... 
  (๒)................................................................................................................................... 
              ดังนั้น กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน.......................วัน 
นับตั้งแตวันนี้เปนตนไป 
 
      (ลงชื่อ)............................................... 
              (..............................................) 

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



 

 

 

 

                                                 

                                                        ใบอนุญาต                                       แบบ  กอ. ๒ 

ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

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

 อนุญาตให.............................................อายุ.........ป สัญชาต.ิ...........................อยูบานเลขท่ี........................  

หมูท่ี..............................................................ถนน..................................................ตําบล............................................   

อําเภอ..........................................จังหวัด........................................................โทรศัพท.............................................. 

 ขอ  ๑)  ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภท.......................................................................

โดยใชชื่อสถานประกอบกิจการวา............................................................................................................................... 

ตั้งอยู ณ บานเลขท่ี.......................หมูท่ี........................ตรอก/ซอย..................................ถนน.......................................  

ตําบล.................................................อําเภอ...................................................จังหวัด.................................................   

โทรศัพท..............................................โทรสาร................................... 

เสียคาธรรมเนียม  ปละ.................................บาท (.....................................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน

เลมท่ี.....................เลขท่ี....................ลงวันท่ี.......................เดือน.............................พ.ศ.................... 

 ขอ  ๒)  ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 

(๑)  ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทับใต วาดวยการควบคุมกิจการท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(๒)  หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้ เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืน 

ท่ีเก่ียวของ โดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 

(๓)  ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ ดังตอไปนี้อีกดวย คือ 

(๓.๑).......................................................................... 

(๓.๒).......................................................................... 

  (๔) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเม่ือ วันท่ี................เดือน....................................พ.ศ. ...................   

  (๕) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุ วันท่ี................เดือน....................................พ.ศ. ...................   

 

   

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

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

                                              นายกองคการบริหารสวนตําบลทับใต 

                                                                               เจาพนักงานทองถ่ิน 



 (ดานหลัง) 

รายการการตอใบอนุญาตและการเสียคาธรรมเนียม 

 

 

 

วัน/เดือน/ป 

 

ท่ีออกใบอนุญาต 

 

 

วัน/เดือน/ป 

 

ท่ีสิ้นอายุบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงช่ือ) 

เจาพนักงาน

ทองถิ่น 

เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

 

คําเตือน   ๑) ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวในท่ีเปดเผย เห็นไดงาย ณ สถานท่ีท่ีไดรับใบอนุญาต หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน      

                   ๕๐๐ บาท 

               ๒) ตองย่ืนคําขอตออนุญาตพรอมชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ ไมนอยกวา ๓๐ วัน 

    ๓) หากไมขอตอใบอนุญาต พรอมชําระคาธรรมเนียม ภายในเวลาท่ีกําหนดตามขอ ๒   ตองชําระคาปรับเพ่ิมขึ้น 

                  รอยละ   ๒๐ ของเงินคาธรรมเนียม 

               ๔) การขอตออายุใบอนุญาตใหนําใบอนุญาตฉบับนี้มาดวย 



 

แบบ  กอ. ๓ 

 

แบบคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

เลขท่ีรับ............../.................     เขียนท่ี............................................................   

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

 

 ขาพเจา บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล ชื่อ............................................................................อายุ........................ป  

สัญชาติ.....................................  อยูบานเลขท่ี......................หมูท่ี..................ตรอก/ซอย.........................................

ถนน.............................................  แขวง/ตําบล................................เขต/อําเภอ.....................................................  

จังหวัด................................................  โทรศัพท..................................................... โทรสาร...................................... 

 ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  

ประเภท.......................................................................................................  ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลทับใต  

โดยใชชื่อสถานประกอบการวา..........................................................ตั้ง ณ เลขท่ี...................หมูท่ี.............ตําบลทับใต 

อําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ โทรศัพท..............................................โทรสาร................................................. 

   

 พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานมาดวยแลว คือ 

  ๑)  สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพเดิม    

  ๒) คาธรรมเนียมการประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ จํานวน............................บาท  

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

 

 ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความในใบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 



-๒- 

 

สวนของเจาหนาท่ี 

 

เลขท่ี....................................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี.......................เดือน..................................พ.ศ.............................. 
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  
 (   )  ครบ   

 (   )  ไมครบ คือ 
  (๑)................................................................................................................................... 
  (๒)................................................................................................................................... 

  (๓)................................................................................................................................... 
  
 

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

 

 

 
  

สวนของผูรับใบอนุญาต 

 
เลขท่ี....................................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี.......................เดือน..................................พ.ศ.............................. 
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  

 (   )  ครบ   
 (   )  ไมครบ คือ 
  (๑)................................................................................................................................... 

  (๒)................................................................................................................................... 
  (๓)................................................................................................................................... 
 

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

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

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


