
 หนา   ๑๕๘ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๙๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนครปาหมาก 

เรื่อง   การควบคุมกิจการท่ีเปนอนัตรายตอสุขภาพ   

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรออกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนครปาหมาก  วาดวยการควบคุม

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

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

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

องคการบริหารสวนตําบลนครปาหมากโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลนครปาหมาก

และนายอําเภอบางกระทุม  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้ เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนครปาหมาก  เรื่อง   

การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลนครปาหมากตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓  ในขอบัญญัตินี้ 

  “สถานประกอบกิจการ”  หมายความวา  สถานที่ที่ใชในการประกอบกิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา  ๓๑  แหงพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออยางอื่น 

ซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการของสถานประกอบกิจการนั้น 

  “ผูปฏิบัติงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

  “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
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  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําท้ิงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษทางแสง”  หมายความวา  สภาวะของแสงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษทางความรอน”  หมายความวา  สภาวะของความรอนอันเกิดจากการประกอบ

กิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย 

ของสาธารณชน 

  “มลพิษทางความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิด

จากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพ

อนามัยของสาธารณชน 

  “ของเสียอันตราย”  หมายความวา  มูลฝอยส่ิงปฏิกูล  น้ําเสีย  อากาศเสีย  มลสาร 

หรือส่ิงอื่นใด  ท่ีปนเปอนสารพิษอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการท่ีทําใหมี

ผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “วัตถุอันตราย”  หมายความวา  วัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

  “ราชการสวนทองถิ่น”  หมายความวา  องคการบริหารสวนตําบลนครปาหมาก 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลนครปาหมาก 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “ผูซึ่ งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  ขาราชการ 

หรือพนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตาํบลนครปาหมาก  ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น

เพ่ือใหปฏิบัติการตามมาตรา  ๔๔  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๔  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลนครปาหมากเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 
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หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

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

ขอ  ๕  ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้เปนกิจการท่ีตองมีการควบคุมภายในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลนครปาหมาก 

  ๑.  กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

   (๑)  การเพาะพันธุ  เล้ียง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด 

   (๒)  การประกอบกิจการการเล้ียงสัตว  รวบรวมสัตวหรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ

ทํานองเดียวกันเพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ทั้งนี้  ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดู

หรือคาบริการในทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

  ๒.  กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

   (๑)  การฆา  หรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานทีจํ่าหนายอาหาร  เรขาย  หรือขาย

ในตลาด 

   (๒)  การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว 

   (๓)  การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

   (๔)  การเคี่ยวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว 

   (๕)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  จากเปลือก  กระดอง  กระดูก  

เขา  หนัง  ขนสัตว  หรือสวนอื่น ๆ  ของสัตวดวยการตม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ  ซึ่งมิใชเพ่ือเปน

อาหาร 

   (๖)  การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช  

หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว 

   (๗)  การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือลางครั่ง 

  ๓.  กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่มน้ําดื่ม  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  

การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
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   (๑)  การผลิตสะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  เตาเจ้ียว  

ซีอิ๊ว  น้ําจ้ิม  หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ 

   (๒)  การผลิตสะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว  ไดแก  ปลารา  

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

ไตปลา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

   (๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แชอิ่ม  จากผัก  ผลไม  

หรือพืชอยางอื่น   

   (๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก  บด  

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

   (๕)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุลูกชิ้น 

   (๖)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  

วุนเสน  เกี้ยมอี๋  เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

   (๗)  การผลิตบะหมี่   มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสตา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ   

ที่คลายคลึงกัน 

   (๘)  การผลิต  ขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะขนมอบอื่น ๆ 

   (๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ํานม  หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว 

   (๑๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑเนย  

ผลิตภัณฑเนยเทียม  และผลิตภัณฑเนยผสม 

   (๑๑)  การผลิตไอศกรีม 

   (๑๒)  การคั่ว  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ 

   (๑๓)  การผลิตสะสม  หรือแบงบรรจุ  ใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 

   (๑๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  ไวน  

น้ําสมสายชู  ขาวหมากน้ําตาลเมา 

   (๑๕)  การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ 

   (๑๖)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  หรือขนสงน้ําแข็ง 
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   (๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจากพืช  

ผัก  ผลไม  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปองขวดหรือภาชนะอื่นใด 

   (๑๘)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

   (๑๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแตงอาหาร 

   (๒๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม 

   (๒๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุแบะแซ 

   (๒๒)  การแกะ  ตัดแตง  ลางสัตวน้ํา  ที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น 

   (๒๓)  การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 

   (๒๔)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 

  ๔.  กิจการท่ีเกี่ยวกับยาเวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอางผลิตภัณฑทําความสะอาด 

   (๑)  การผลิตโมบดผสมหรือบรรจุยา 

   (๒)  การผลิตบรรจุยาสีฟนแชมพูผาเย็นกระดาษเย็นเครื่องสําอางรวมท้ังสบูที่ใชกับ

รางกาย 

   (๓)  การผลิตบรรจุสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

   (๔)  การผลิตผาพันแผลผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

   (๕)  การผลิตผงซักฟอก  สบู  น้ํายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑทําความสะอาดตาง ๆ  

  ๕.  กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 

   (๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช 

   (๒)  การลางอบ  รม  หรือสะสมยางดิบ 

   (๓)  การผลิตหรือการแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง  แปงสาค ู แปงจากพืช  หรือแปงอื่น  ๆ 

ในทํานองเดียวกัน 

   (๔)  การสีขาวนวดขาวดวยเครื่องจักรหรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ  ก็ตาม 

   (๕)  การผลิตยาสูบ 

   (๖)  การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช 

   (๗)  การผลิต  สะสมหรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุท่ีนําไปผลิตปุย 



 หนา   ๑๖๓ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๙๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

   (๘)  การผลิตเสนใยจากพืช 

   (๙)  การตากสะสมขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  ขาวโพด 

  ๖.  กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร   

   (๑)  การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ   

ดวยโลหะหรือแร 

   (๒)  การถลุงแร  การหลอม  หรือหลอโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการท่ีไดรับอนุญาต

ใน  ๖  (๑)   

   (๓)  การกลึงเจาะเชื่อม  ตี  ตัด  ประสานรีด  การอัดโลหะดวยเครื่องจักร   

หรือกาชหรือไฟฟา  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๖  (๑)   

   (๔)  การเคลือบ  ชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือโลหะอื่นใด  

ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๖  (๑)   

   (๕)  การขัด  ลางโลหะดวยเครื่องจักรหรือสารเคมี  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาต

ใน  ๖  (๑)   

   (๖)  การทําเหมืองแรสะสม  แยก  คัดเลือก  หรือลางแร 

  ๗.  กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

   (๑)  การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต   

   (๒)  การผลิตยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล   

   (๓)  การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟา   

ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล   

   (๔)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไวบริการ  

หรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนตเครื่องจักรหรือเครื่องกล  

ดังกลาวดวย   

   (๕)  การลาง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต   

   (๖)  การผลิต  สะสม  จําหนายซอม  หรืออัดแบตเตอรี่   

   (๗)  การจําหนาย  ซอม  ปะเชื่อมยางยานยนต  หรือตั้งศูนยถวงลอ   



 หนา   ๑๖๔ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๙๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

   (๘)  การผลิต  ซอม  ประกอบ  หรืออัดผาเบรก  ผาคลัตช   

   (๙)   การสะสม  การซอมเครื่องกล  เครื่ อง จักรเกาหรืออุปกรณที่ เปน  

สวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลเกา   

  ๘.  กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ 

   (๑)  การผลิตไมขีดไฟ   

   (๒)  การเล่ือย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําคิ้ว  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร   

   (๓)  การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แตงสําเร็จส่ิงของเครื่องใช  หรือ

ผลิตภัณฑจากไม  หวาย  ชานออย   

   (๔)  การอบไม   

   (๕)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป   

   (๖)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ   

   (๗)  การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ   

   (๘)  การเผาถานหรือสะสมถาน   

  ๙.  กิจการเกี่ยวกับการบริการ 

   (๑)  การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล 

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล   

   (๒)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด   

   (๓)  การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพเวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับ  

ใบอนุญาตใน  ๙  (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล   

   (๔)  การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ําอบไอน้ําอบสมุนไพร  เวนแตเปน 

การใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๙  (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล   

   (๕)  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานท่ีพักท่ีมิใชโรงแรมท่ีจัดไวเพ่ือใหบริการพัก

ชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน   

   (๖)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบงเชา 

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน   



 หนา   ๑๖๕ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๙๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

   (๗)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ   

   (๘)  การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํารําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  

หรือตูเพลง  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

   (๙)  การประกอบกิจการสระวายน้ําหรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน  เวนแต

เปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๙  (๑)   

   (๑๐)  การประกอบกิจการการเลนสเกต  หรือโรลเลอรเบลด  หรือการเลนอื่น ๆ   

ในทํานองเดียวกัน   

   (๑๑)  การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ   

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม   

   (๑๒)  การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย   

   (๑๓)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก   

   (๑๔)  การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวล่ิงหรือตูเกม   

   (๑๕)  การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร   

   (๑๖)  การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ   

   (๑๗)  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร  

หรือส่ิงแวดลอม   

   (๑๘)  การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย   

   (๑๙)  การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กที่บานของผูรับบริการ   

   (๒๐)  การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ   

   (๒๑)  การประกอบกิจการใหบริการสปาอาบน้ําตัดขนรับเล้ียงหรือรับฝากสัตว

ชั่วคราว 

  ๑๐.  กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

   (๑)  การปนดาย  กรอดายทอผาดวยเครื่องจักรหรือทอผาดวยกี่กระตุก   

   (๒)  การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  นุน  หรือใยสังเคราะห   

   (๓)  การปนฝาย  นุน  ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร   



 หนา   ๑๖๖ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๙๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

   (๔)  การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร   

   (๕)  การเย็บ  ปกผา  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร   

   (๖)  การพิมพผาและส่ิงทออื่น ๆ   

   (๗)  การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร   

   (๘)  การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ 

  ๑๑.  กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดินทราย  ซีเมนตหรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา   

   (๒)  การระเบิด  โม  บด  หรือยอยหินดวยเครื่องจักร   

   (๓)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ดวยซีเมนตหรือวัตถุ 

ที่คลายคลึง   

   (๔)  การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดินทราย  วัสดุกอสราง  รวมท้ังการขุด  ตัก  ดูด  

โม  บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๑๑  (๒)   

   (๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง   

   (๖)  การเล่ือย  ตัด  หรือประดิษฐหินเปนส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑตาง ๆ   

   (๗)  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพองหรือเผาหินปูน   

   (๘)  การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม   

   (๙)  การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว   

   (๑๐)  การผลิตกระดาษทราย  หรือผาทราย   

   (๑๑)  การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว   

   (๑๒)  การลาง  การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แกว  หิน  หรือวัตถุอื่นใด  

ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๖  (๕) 

  ๑๒.  กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียมปโตรเคมี  ถานหินถานโคก  และสารเคมีตาง ๆ 

   (๑)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกรด  ดางสารออกซิไดซ  หรือสารตัวทําละลาย   

   (๒)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกาซ   

   (๓)  การผลิต  สะสม  กล่ัน  หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม   



 หนา   ๑๖๗ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๙๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

   (๔)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก   

   (๕)  การพนสี  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๗  (๑) 

   (๖)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด   

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง   

   (๗)  การโม  สะสม  หรือบดชัน   

   (๘)  การผลิตสี  หรือน้ํามันผสมสี   

   (๙)  การผลิต  ลางฟลมรูปถาย  หรือฟลมภาพยนตร   

   (๑๐)  การเคลือบชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยดเบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง   

   (๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง   

   (๑๒)  การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง   

   (๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแหง   

   (๑๔)  การผลิต  สะสม  ขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบในการผลิต

ดอกไมเพลิง   

   (๑๕)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา   

   (๑๖)  การผลิต  สะสม  บรรจุขนสงสารกําจัดศัตรูพืช  หรือพาหะนําโรค   

   (๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว   

  ๑๓.  กิจการอื่น ๆ 

   (๑)  การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร   

   (๒)  การผลิต  ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

หรืออุปกรณไฟฟา   

   (๓)  การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง   

   (๔)  การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือถายเอกสาร   

   (๕)  การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุดใชแลวหรือเหลือใช   

   (๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา   



 หนา   ๑๖๘ 
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   (๗)  การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลวเพ่ือนําไปใชใหมหรือแปรสภาพ

เปนผลิตภัณฑใหม   

   (๘)  การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ   

   (๙)  การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา   

   (๑๐)  การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร   

   (๑๑)  การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลงหรือสัตวพาหะนําโรค   

   (๑๒)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง   

   (๑๓)  การผลิตสะสม  หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล 

ขอ  ๖  ผูดําเนินกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพที่ตองควบคมุในทองถิ่นตองดาํเนินการใหเปนไป

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดตามขอบัญญัตินี้รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวง

ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

สถานประกอบกิจการที่ตั้งอยูในทองท่ีท่ีกฎหมายวาดวยการผังเมืองหรือกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  สถานประกอบกิจการท่ีเปนโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน   

หรือสถานประกอบกิจการที่มีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายตองปฏิบัติตามกฎหมาย 

วาดวยการนั้นและกฎหมายที่เกี่ยวของดวยแลวแตกรณี 

หมวด  ๒ 

หลักเกณฑและเงื่อนไขทัว่ไปสําหรับผูดาํเนนิกิจการปฏิบัต ิ

เกี่ยวกบัการดแูลสภาพและสุขลักษณะของสถานทีท่ี่ใชดําเนินกิจการ 

และมาตรการปองกันอนัตรายตอสุขภาพ 

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

สวนที ่ ๑ 

สถานท่ีตั้ง  ลักษณะอาคาร  และการสุขาภิบาล 

ขอ  ๗  สถานประกอบกจิการตองตัง้อยูหางจากศาสนสถาน  โรงพยาบาล  สถานศึกษา  สถานเล้ียงเด็ก  

สถานดูแลผู สูงอายุหรือผูปวยพักฟนหรือผูพิการ  หรือสถานที่อื่นใดท่ีตองมีการคุมครองสุขภาพ 

ของประชาชนเปนพิเศษ  ซึ่งจะตองไมอยูในระยะท่ีอาจสงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน  หรือตองมี



 หนา   ๑๖๙ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๙๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ระบบปองกันผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ  โดยคํานึงถึงลักษณะและประเภท 

ของสถานประกอบกิจการ  ทั้งนี้  ตามที่รัฐมนตรีกําหนด 

ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับกับสถานประกอบกิจการท่ีเปนโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 

ขอ  ๘  สถานประกอบกิจการท่ีมีอาคารตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสม 

ที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตไดตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ทางหนีไฟ  บันไดหนีไฟ  หรือทางออกฉุกเฉิน  ใหมีลักษณะตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมาย

แสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

ขอ  ๙  สถานประกอบกิจการท่ีมีอาคารตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวาง  และการระบายอากาศ 

ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

ขอ  ๑๐  สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวน 

ที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาด

ใหอยูในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเปนประจําทุกวัน 

ขอ  ๑๑  สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  

ดังนี้ 

  (๑)  มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่ เหมาะสมและเพียงพอกับประเภท 

และปริมาณของมูลฝอยรวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับ  และบริเวณที่เก็บ

ภาชนะนั้นอยูเสมอ 

  (๒)  ในกรณีที่มีการกําจัดมูลฝอยเองตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น  

และตองดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล  และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

  (๓)  กรณีท่ีมีขยะมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษ  หรือวัตถุอันตราย  หรือส่ิงอื่นใดที่อาจ

เปนอันตรายตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๒  สถานประกอบกิจการตองดูแลมิใหมีน้ําทวมขังบริเวณสถานประกอบกิจการและจัดให

มีการระบายน้ําหรือการดําเนินการอยางใด ๆ  ดวยวิธีเหมาะสม  เพ่ือไมกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญ

หรือเปนอันตรายตอสุขภาพแกประชาชนในบริเวณใกลเคียง 



 หนา   ๑๗๐ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๙๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ในกรณีที่มีน้ําทิ้งหรือน้ําเสียเกิดขึ้นจากสถานประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง  ซึ่งการดําเนินการ

ของสถานประกอบกิจการดังกลาวอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยโรงงานหรือกฎหมายวาดวย 

การสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  สถานประกอบกิจการนั้นตองดําเนินการตามท่ี

กฎหมายดังกลาวกําหนด 

ขอ  ๑๓  สถานประกอบกิจการตองมีการปองกัน  และกําจัดแมลงและสัตวท่ีเปนพาหะนําโรค 

ใหถูกตองตามหลักวิชาการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

ขอ  ๑๔  สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับการประกอบอาหาร  

การปรุงอาหาร  หรือการสะสมอาหารสําหรับผูปฏิบัติงานตองการดําเนินการใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาล

อาหารท่ีกําหนดตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล  รวมทั้งกฎกระทรวงออกตามความ 

ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๑๕  สถานประกอบกิจการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบ  เรียบรอย  ปลอดภัย   

เปนสัดสวนและดูแลรักษาความสะอาดใหถูกตองตามสุขลักษณะและอนามัยเพ่ือใหเกิดความปลอดภัย  

และไมกอใหเกิดเหตุรําคาญหรือเปนอันตรายตอสุขภาพ 

ขอ  ๑๖  สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีน้ําดื่มสะอาดที่มีคุณภาพไมต่ําเกณฑคุณภาพ 

น้ําบริโภคของกรมอนามัยสําหรับผูปฏิบัติงานอยางเพียงพอทุกวัน  รวมทั้งจัดใหมีภาชนะรองรับน้ําดื่ม 

ที่สะอาดและปราศจากส่ิงปนเปอนที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ  และสถานที่ตั้งน้ําดื่มและลักษณะ 

การนําน้ํามาดื่มตองไมเกิดการปนเปอนจากส่ิงสกปรกหรือส่ิงที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

ขอ  ๑๗  สถานประกอบการกิจการตองจัดใหมีน้ําใชท่ีมีปริมาณและคุณภาพเหมาะสม 

ตอการประกอบกิจการนั้น ๆ  ทั้งนี้  ไมรวมถึงน้ําใชในกระบวนการผลิต 

สวนที ่ ๒ 

ความปลอดภัย  อาชีวอนามยั  และการปองกันเหตุรําคาญ 

ขอ  ๑๘  สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติใหเปนไป

ตามกฎหมายวาดวยความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางาน  และกฎหมายอื่น 

ที่เกี่ยวของ 



 หนา   ๑๗๑ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๙๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอ  ๑๙  สถานประกอบกิจการท่ีมีการดําเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายตองมีสถานที่ 

ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตรายหรือส่ิงของที่อาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไว

โดยเฉพาะกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย  และกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๒๐  สถานประกอบกิจการที่มีผูปฏิบัติงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตราย   

หรือส่ิงอื่นใดอันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่ชําระรางกายฉุกเฉิน  และลางตาฉุกเฉิน 

ตามความจําเปนและเหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุอันตราย  และขนาดของการประกอบกิจการตามที่

กําหนดไวในกฎหมายวาดวยโรงงาน  กฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย  และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

ขอ  ๒๑  สถานประกอบกิจการตองใชอุปกรณเครื่องมือ  หรือเครื่องจักรที่มีสภาพที่ปลอดภัย

สําหรับการใชงานในสถานประกอบกิจการ  และตองมีการติดตั้งในลักษณะที่แข็งแรง  มั่นคง   

และปลอดภัยโดยมีระบบปองกันอันตราย  และปายคําเตือนหรือคําแนะนําในการปองกันอันตราย 

จากอุปกรณ  เครื่องมือ  หรือเครื่องจักรตองเปนไปตามระเบียบไมกีดขวางทางเดินและการปฏิบัติงาน  

และตองมีการดูแล  ตรวจสอบและบํารุงรักษาใหอยูในสภาพดีตลอดเวลา 

ขอ  ๒๒  สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการตรวจสุขภาพผูปฏิบัติงานตามกฎหมาย 

วาดวยความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางาน  และกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๒๓  สถานประกอบกิจการใดที่ประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียง  มลพิษ 

ทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  มลพิษทางแสง  มลพิษทางความรอน  มลพิษทางความส่ันสะเทือน   

ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมีหรือวัตถุอันตรายจะตองดําเนินการควบคุมปองกันมิใหเกิดผลกระทบ 

จนเปนเหตุรําคาญหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพของผูปฏิบัติงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

หรือผูที่ตองประสบกับเหตุนั้น 

หมวด  ๓ 

ใบอนุญาต 

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

ขอ  ๒๔  เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ีขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  หามมิใหผูใดดําเนิน

กิจการท่ีตองมีการควบคุมภายในทองถิ่นในลักษณะที่เปนการคา  เวนแตไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 



 หนา   ๑๗๒ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๙๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ในการออกใบอนุญาต  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ   

เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวโดยท่ัวไปในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว 

ขอ  ๒๕  ผูใดประสงคจะเปนผูดําเนินกิจการท่ีตองมีการควบคุมภายในทองถิ่นในลักษณะท่ีเปน

การคาจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  

ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัว  (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่น ๆ   ระบุ......) 

  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓)  อื่น ๆ  ตามที่ราชการสวนทองถิน่ประกาศกาํหนดและเผยแพรใหประชาชนทราบ 

ขอ  ๒๖  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจสอบความถูกตองของคําขอและความครบถวนของเอกสารหลักฐานทันที  กรณีไมถูกตอง  ครบถวน

ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงตอผูย่ืนคําขอใหแกไขเพ่ิมเติมเพ่ือดําเนินการ  หากไมสามารถดําเนินการได 

ในขณะนั้น  ใหจัดทําบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานย่ืนเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ี

กําหนด  โดยใหเจาหนาที่และผูย่ืนคําขอลงนามไวในบันทึกนั้นดวย 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ี

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวันแตตองมี

หนังสือแจงการขยายเวลาเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสอง  หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี  ท้ังนี้  หากเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณา 

ยังไมแลวเสร็จพรอมสําเนาแจงสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทุกครั้ง 

ขอ  ๒๗  ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวัน  (หรือตามที่เห็นสมควร)   

นับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  เวนแตจะมีเหตุอันสมควรและไดแจง 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นทราบแลว 
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ขอ  ๒๘  บรรดาใบอนุญาตท่ีออกใหตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต  

และใหใชเพียงเขตอํานาจของราชการสวนทองถิ่นเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปจนกวาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

ขอ  ๒๙  ผูไดรับอนุญาตตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนี้ตองแสดงใบอนุญาตไว

เปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ีประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ  ๓๐  ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหายใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหย่ืนคําขอรับใบแทน

อนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลือมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ  ๓๑  ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง 

ตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวง  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไข 

ที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควนแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ  ๓๒  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุท่ีจะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
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  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือกฎกระทรวงหรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติ 

ไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะ 

ความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ  ๓๓  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน 

ของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดทราบคํา ส่ังแลวตั้ งแต เวลาที่คํา ส่ังไปถึง   

หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ  ๓๔  ผูส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

หมวด  ๔ 

คาธรรมเนียมและคาปรบั 

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

ขอ  ๓๕  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามบัญชีคาธรรมเนียม 

ท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับอนุญาตครั้งแรก 

หรือกอนใบอนุญาตส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น

ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวน

คาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแตผูไดรับใบอนุญาตไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสีย

คาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๓๖  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดของราชการสวนทองถิ่น 
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หมวด  ๕ 

บทกําหนดโทษ 

ขอ  ๓๗  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไว 

ในบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๘  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

กล  บวัวังโปรง 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลนครปาหมาก 



บัญชีคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 
ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนครปาหมาก 

เรื่อง  การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
พ.ศ. 2560 

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

กลุม ประเภทกิจการ 
อัตราคาธรรมเนียม 

ตอป 
1 กิจการท่ีเกี่ยวกับการเล้ียงสัตว  
 1. การเพาะพันธุ  เลี้ยง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด 

สัตวบก 
ก. มา  โค  กระบือ 
    (1) เกินกวา  5  ตัวแตไมเกิน  10  ตัว  
    (2) เกินกวา  10  ตัวแตไมเกิน  20  ตัว  
    (3) เกินกวา  20  ตัวข้ึนไป 
ข. สุกร  แกะ  แพะ 
    (1) เกินกวา  5  ตัว  แตไมเกิน  10  ตัว 
    (2) เกินกวา  10  ตัว  แตไมเกิน  20  ตัว 
    (3) เกินกวา  20  ตัว  แตไมเกิน  40  ตัว 
    (4) เกินกวา  40  ตัว  แตไมเกิน  80  ตัว 
    (5) เกินกวา  80  ตัวข้ึนไป 
สัตวปก 
ก. หาน  เปด  ไก 
    (1) เกินกวา  100  ตัว  แตไมเกิน  500  ตัว 
    (2) เกินกวา  500  ตัว  แตไมเกิน  1,000  ตัว 
    (3) เกินกวา  1,000  ตวั  แตไมเกิน  5,000  ตัว 
    (4) เกินกวา  5,000  ตวั  แตไมเกิน  10,000  ตัว 
    (5) เกินกวา  10,000  ตวัข้ึนไป 
สัตวน้ํา 
ก. ปลา  กุง 
    (1) ขนาดพ้ืนท่ีบอเกินกวา  100  ตารางเมตร แตไมเกิน  500  ตารางเมตร 
    (2) ขนาดพ้ืนท่ีบอเกินกวา  500  ตารางเมตร แตไมเกิน  5,000  ตารางเมตร 
    (3) ขนาดพ้ืนท่ีบอเกินกวา  5,000  ตารางเมตรข้ึนไป 

 
 
 

 
 
 

50 
100 
200 

 
100 
200 
300 
400 
500 

 
 

200 
400 
600 
800 

1,000 
 
 

100 
200 
500 

 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 สัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา 
ก. กบ 
(1) เกินกวา  500  ตัว  แตไมเกิน  1,000  ตัว 
(2) เกินกวา  1,000  ตัว  แตไมเกิน  5,000  ตัว 
(3) เกินกวา  5,000  ตัว  แตไมเกิน  10,000  ตัว 
(4) เกินกวา  10,000  ตัวข้ึนไป 
สัตวเลื้อยคลาน 
ก. ตะพาบน้ํา 
(1) ขนาดพ้ืนท่ีบอเกินกวา  25  ตารางเมตร  แตไมเกิน  100  ตารางเมตร 
(2) ขนาดพ้ืนท่ีบอเกินกวา  100  ตารางเมตร แตไมเกิน  500  ตารางเมตร 
(3) ขนาดพ้ืนท่ีบอเกินกวา  500  ตารางเมตรข้ึนไป 
ข. จระเข 
(1) เกินกวา  5  ตัว  แตไมเกิน  10  ตัว 
(2) เกินกวา  10  ตัว  แตไมเกิน  20  ตัว 
(3) เกินกวา  20  ตัว  แตไมเกิน  40  ตัว 
(4) เกินกวา  40  ตัวข้ึนไป 
ค. นาก 
(1) เกินกวา  2  ตัว  แตไมเกิน  4  ตัว 
(2) เกินกวา  4  ตัว  แตไมเกิน  10  ตัว 
(3) เกินกวา  10  ตัวข้ึนไป 
สัตวเพ่ือรีดเอานม 
(1) เกินกวา  6  ตัว  แตไมเกิน  20  ตัว 
(2) เกินกวา  20  ตัว  แตไมเกิน  40  ตัว 
(3) เกินกวา  40  ตัวข้ึนไป 
 
2. การประกอบกิจการการเลี้ยงสัตว  รวบรวมสัตวหรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะ 
ทํานองเดียวกันเพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ท้ังนี้   
ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการในทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 
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2 กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ  
 1. การฆา  หรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  เรขาย  หรือขาย

ในตลาด 
ก. หาน  เปด  ไก 
   (1) โดยไมใชเครื่องจักร 
   (2) โดยใชเครื่องจักร 
 

 
 
 

200 
500 

 2. การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว 
    (1) การหมัก  ฟอก  ตาก  หนังสัตวและขนสัตว 
    (2) การสะสมหนังสัตว  และขนสัตว 

 
500 
500 

 3. การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นสวนสัตวท่ียังมิไดแปรรูป 500 
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 4. การเค่ียวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว 500 
 5. การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  จากเปลือก  กระดอง  กระดูก  

เขา หนัง  ขนสัตว  หรือสวนอ่ืน ๆ  ของสัตวดวยการตม  นึ่ง  ตาก  เผา 
หรือกรรมวิธีใด ๆ ซ่ึงมิใชเพ่ือเปนอาหาร 

500 

 6. การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอ่ืนใดตอสัตวหรือพืช 
หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของ
อาหารสัตว 

500 

 7. การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือลางครั่ง 500 
3 กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร 

การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
 

 1. การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  เตาเจี้ยว  
ซีอ๊ิว  น้ําจิ้ม  หรือซอสปรุงรสชนิดตางๆ 

100 

 2. การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว  ไดแก  ปลารา 
ปลาเจา  กุงเจา  ปลาสม  ปลาจอม  แหนม  หมํ่า  ไสกรอก  กะป  น้ําปลา      
หอยดอง  น้ําเคย  น้ําบูด ู ไตปลา  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  ท่ีคลายคลึงกัน 

100 

 3. การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แชอ่ิม  จากผัก  ผลไม  
หรือพืชอยางอ่ืน 

100 

 4. การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก  บด  นึ่ง 
ตม  ตุน  เค่ียว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  ปง  ยาง  เผา  หรือวิธีอ่ืนใด 

500 

 5. การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุลูกชิ้น 500 
 6. การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เสนหม่ี  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู 

วุนเสน  เก้ียมอ๋ี  เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  ท่ีคลายคลึงกัน 
   (1) ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร 
   (2) ผลิตโดยใชเครื่องจักร 

 
 

300 
500 

 7. การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสตา  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ   
ท่ีคลายคลึงกัน 
   (1) ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร 
   (2) ผลิตโดยใชเครื่องจักร 

 
 

300 
500 

 8. การผลิต  ขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  ขนมอบอ่ืน ๆ 
   (1) ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร 
   (2) ผลิตโดยใชเครื่องจักร 

 
300 
500 

 9. การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ํานม  หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว 
   (1) ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร 
   (2) ผลิตโดยใชเครื่องจักร 

 
300 
500 

 10. การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑเนย 
ผลิตภัณฑเนยเทียมและผลิตภัณฑเนยผสม 

500 

 11. การผลิตไอศกรีม 200 
 12. การค่ัว  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ 

   (1) ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร 
 

300 
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   (2) ผลิตโดยใชเครื่องจักร 500 
 13. การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ 

 
500 

 14. การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  ไวน 
น้ําสมสายชู  ขาวหมาก  น้ําตาลเมา 

500 

 15. การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ 
 

200 

 16. การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  หรือขนสงน้ําแข็ง 
 

500 

 17. การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจากพืช  
ผัก  ผลไม  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด 
      (1) ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร 
      (2) ผลิตโดยใชเครื่องจักร 

 
 

100 
200 

 18. การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ อาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด 
      (1) ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร 
      (2) ผลิตโดยใชเครื่องจักร 

 
300 
500 

 19. การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแตงอาหาร 
 

500 

 20.การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม 
     (1) ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร 
     (2) ผลิตโดยใชเครื่องจักร 

 
500 

1,000 
 21. การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุแบะแซ 

 
300 

 22. การแกะ  ตัดแตง  ลางสัตวน้ํา  ท่ีไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น 
 

500 

 23. การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 
 

1,000 

 24. การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 
 

1,000 

4 กิจการท่ีเกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอางผลิตภัณฑ 
ทําความสะอาด 

 

 1. การผลิตโมบดผสม  หรือบรรจุยา 500 
 2. การผลิตบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอาง  รวมท้ัง 

สบูท่ีใชกับรางกาย 
500 

 3. การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 500 
 4. การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 500 
 5. การผลิตผงซักฟอก  สบู  น้ํายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑทําความสะอาด

ตาง ๆ 
500 
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5 กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร  
 1. การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช 500 
 2. การลางอบ  รม  หรือสะสมยางดิบ 500 

 3. การผลิต  หรือการแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  แปงจากพืช  หรือแปง
อ่ืนๆ ในทํานองเดียวกัน 

500 

 4. การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักร  หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ  ก็ตาม 
    (1) ใชเครื่องจักรไมเกิน  15  แรงมา 
    (2) ใชเครื่องจักรเกินกวา  15  แรงมา  แตไมเกิน  40  แรงมา 
    (3) ใชเครื่องจักรเกิน  40  แรงมาข้ึนไป 

 
200 
400 
600 

 5. การผลิตยาสูบ 500 
 6. การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช 500 
 7. การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุท่ีนําไปผลิตปุย 500 
 8. การผลิตเสนใยจากพืช 500 
 9. การตากสะสมขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  ขาวโพด 500 

6 กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร  
 1. การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ   

ดวยโลหะหรือแร 
   (1) โดยไมใชเครื่องจักร 
   (2) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  2  แรงมา 
   (3) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  2  แรงมา  แตไมเกิน  5  แรงมา 
   (4) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  5  แรงมาข้ึนไป 

 
 

300 
500 

1,000 
1,500 

 2. การถลุงแร  การหลอม  หรือหลอโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการท่ีไดรับอนุญาต 
ใน  6 (1)  

1,000 
 

 3. การกลึงเจาะเชื่อม  ตี  ตัด  ประสานรีด  การอัดโลหะดวยเครื่องจักร  หรือกาช
หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  6 (1)  
   (1)  ใชเครื่องจักรไมเกิน  5  แรงมา 
   (2)  ใชเครื่องจักรเกินกวา  5  แรงมา 

 
 

500 
1,000 

 4. การเคลือบ  ชุบโลหะดวยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือโลหะ 
อ่ืนใด  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  6 (1) 

500 

 5. การขัด  ลางโลหะดวยเครื่องจักร  หรือสารเคมี  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาต
ใน  6 (1) 

500 
 

 6. การทําเหมืองแรสะสม  แยก  คัดเลือก  หรือลางแร 2,000 
7 กิจการท่ีเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  
 ๑. การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต       

   (1) การตอ  การประกอบยานยนต 
   (2) การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสารกันสนิมยานยนต 

 
500 
500 

 ๒. การผลิตยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล      
 

1,000 
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 ๓. การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟา  ระบบ
ปรับอากาศ  หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร   
หรือเครื่องกล 

300 

 ๔. การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซ่ึงมีไวบริการ 
หรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต 
เครื่องจักรหรือ  เครื่องกล  ดังกลาวดวย 

500 

 ๕. การลาง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต 300 
 ๖. การผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่ 300 
 ๗. การจําหนาย  ซอม  ปะ เชื่อมยางยานยนต  หรือตั้งศูนยถวงลอ 300 
 ๘. การผลิต  ซอม  ประกอบ  หรืออัดผาเบรก  ผาคลัตช 300 
 ๙. การสะสม  การซอมเครื่องกล  เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบ

ของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลเกา 
300 

8 กิจการท่ีเกี่ยวกับไมหรือกระดาษ  
 ๑. การผลิตไมขีดไฟ 500 
 ๒. การเลื่อย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําค้ิว  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร     

   (1) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  2  แรงมา 
   (2) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  2  แรงมา  แตไมเกิน  5  แรงมา 
   (3) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  5  แรงมาข้ึนไป 

 
500 

1,000 
1,500 

 ๓. การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แตงสําเร็จสิ่งของเครื่องใช  หรือ
ผลิตภัณฑจากไม  หวาย  ชานออย 
   (1) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน  2  แรงมา 
   (2) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกินกวา  2  แรงมา  แตไมเกิน  5  แรงมา 
   (3) โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน  5  แรงมาข้ึนไป 

 
 

500 
1,000 
1,500 

 ๔. การอบไม      500 
 ๕. การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป 500 
 ๖. การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑอ่ืนใดดวยกระดาษ 

   (1) สถานท่ีมีเครื่องจักรรวมกันแลวไมเกิน  2  แรงมา 
   (2) สถานท่ีมีเครื่องจักรรวมกันแลวเกินกวา  2  แรงมา  แตไมเกิน  5  แรงมา 
   (3) สถานท่ีมีเครื่องจักรรวมกันแลวเกินกวา  5  แรงมาข้ึนไป 

 
500 

1,000 
1,500 

 ๗. การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ 
   (1) โดยไมใชเครื่องจักร 
   (2) โดยใชเครื่องจักร 

 
500 

1,000 
 ๘. การเผาถาน  หรือสะสมถาน    

   (1) เกินกวา  10  กระสอบ  ไมเกิน  20  กระสอบ 
   (2) เกินกวา  20  กระสอบ  ไมเกิน  40  กระสอบ 
   (3) เกินกวา  40  กระสอบข้ึนไป 

 
100 
200 
500 

9 กิจการเกี่ยวกับการบริการ  
 ๑. การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการใน  

สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
1,000 
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 ๒. การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด 2,000 
 ๓. การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับ 

ใบอนุญาตใน  ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
500 

 ๔. การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ําอบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปนการใหบริการ 
ท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๙ (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาล 

1,000 

 ๕. การประกอบกิจการโรงแรม  สถานท่ีพักท่ีมิใชโรงแรมท่ีจัดไวเพ่ือใหบริการพัก
ชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีคาตอบแทน  หรือกิจการอ่ืนใน
ทํานองเดียวกัน 
   (1) มีหองพักไมเกิน  10  หอง 
   (2) มีหองพักเกิน  10  หอง  แตไมเกิน  20  หอง 
   (3) มีหองพักตั้งแต   20  หองข้ึนไป 

 
 
 

300 
500 

1,000 
 ๖. การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบงเชา   

หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
   (1) มีหองพักไมเกิน  10  หอง 
   (2) มีหองพักเกิน  10  หอง  แตไมเกิน  20  หอง 
   (3) มีหองพักตั้งแต   20  หองข้ึนไป 

 
 

300 
500 

1,000 
 ๗. การประกอบกิจการโรงมหรสพ 500 
 ๘. การจัดใหมีมหรสพ การแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก  คาราโอเกะ 

หรือตูเพลง หรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
500 

 ๙. การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน  เวนแต
เปนการใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๙ (๑) 

500 

 ๑๐. การประกอบกิจการการเลนสเกต หรือโรลเลอรเบลด หรือการเลนอ่ืน ๆ  
ในทํานองเดียวกัน 

500 

 ๑๑. การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ  
ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

200 

 ๑๒. การประกอบกิจการสถานท่ีออกกําลังกาย 500 
 ๑๓. การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก 500 
 ๑๔. การประกอบกิจการสวนสนุก โบวลิ่ง  หรือตูเกม 500 
 ๑๕. การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 500 
 ๑๖. การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ 1,000 
 ๑๗. การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข 

วิทยาศาสตร หรือสิ่งแวดลอม 
500 

 ๑๘. การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย 500 
 ๑๙. การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ 500 
 ๒๐. การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบานของผูรับบริการ 500 
 ๒๑. การประกอบกิจการใหบริการสปาอาบน้ําตัดขน  รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว

ชั่วคราว 
 

500 
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10 กิจการท่ีเกี่ยวกับส่ิงทอ  
 ๑. การปนดาย  กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักร หรือทอผาดวยก่ีกระตุก 

   (1) การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักรไมเกิน  20  แรงมา 
   (2) การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักรเกินกวา  20  แรงมา 
   (3) การทอผาดวยก่ีกระตุก  ตั้งแต  5  ก่ี  ถึง  10  ก่ี 
   (4) การทอผาดวยก่ีกระตุก  เกินกวา  10  ก่ีข้ึนไป 

 
500 

1,000 
200 
300 

 ๒. การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  นุน  หรือใยสังเคราะห 500 
 ๓. การปนฝาย  นุน  ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร 500 
 ๔. การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ  ดวยเครื่องจักร 500 
 ๕. การเย็บ  ปกผา  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ  ดวยเครื่องจักร 

   (1) ตั้งแต  5  เครื่อง ไมเกิน  10  เครื่อง 
   (2) เกินกวา  10  เครื่องข้ึนไป 

 
300 
500 

 ๖. การพิมพผา  และสิ่งทออ่ืน ๆ 500 
 ๗. การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 500 
 ๘. การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืน ๆ 300 

11 กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน  ดินทราย  ซีเมนตหรือวัตถุท่ีคลายคลึง  
 ๑. การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

   (1) โดยไมใชเครื่องจักร 
   (2) โดยใชเครื่องจักร 

 
300 
500 

 ๒. การระเบิด  โม  บด  หรือยอยหินดวยเครื่องจักร 1,000 
 ๓. การผลิตสิ่งของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  ดวยซีเมนต  หรือวัตถุ 

ท่ีคลายคลึง 
   (1) โดยไมใชเครื่องจักร 
   (2) โดยใชเครื่องจักร 

 
 

200 
300 

 ๔. การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมท้ังการขุด  ตัก  ดูด 
โม  บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๑๑ (๒) 
   (1) ไมเกิน  5,000  กิโลกรัม  (5 ตัน) 
   (2) เกินกวา  5,000  กิโลกรัมข้ึนไป 

 
 

500 
1,000 

 ๕. การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
   (1) โดยไมใชเครื่องจักร 
   (2) โดยใชเครื่องจักร 

 
500 

1,000 
 ๖. การเลื่อย  ตัด  หรือประดิษฐหินเปนสิ่งของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑตาง ๆ       500 
 ๗. การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน   500 
 ๘. การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม       500 
 ๙. การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 500 
 ๑๐. การผลิตกระดาษทราย  หรือผาทราย 500 
 ๑๑. การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 500 
 ๑๒. การลาง  การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แกว  หิน  หรือวัตถุ 

อ่ืนใด  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๖ (๕) 
500 
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12 กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียมปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคก  และสารเคมีตางๆ  
 ๑. การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  หรือสารตัวทํา

ละลาย 
   (1) การทําน้ํากรด  ดาง  สารออกซิไดซ  หรือสารตัวทําละลาย 
   (2) การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซหรือสารตัวทํา
ละลาย 

 
 

500 
1,000 

 ๒. การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกาซ 
   (1) การผลิตกาซ 
   (2) การบรรจุ  การสะสมกาซ  พ้ืนท่ีไมเกิน  100  ตารางเมตร 
   (3) การบรรจุ  การสะสมกาซ  พ้ืนท่ีเกินกวา  100  ตารางเมตรข้ึนไป 
   (4) ปมกาซ 
   (5) การขนสงกาซ 

 
1,000 
200 
400 

1,000 
500 

 ๓. การผลิต  สะสม  กลั่น  หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม 
   (1) การผลิต  กลั่น  น้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ 
   (2) การสะสมน้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ 
       ก. จํานวนสะสมไมเกิน  1,000  ลิตร 
       ข. จํานวนสะสมเกินกวา  1,000  ลิตร  ไมเกิน  5,000  ลิตร 
       ค. จํานวนสะสมเกินกวา  5,000  ลิตรข้ึนไป 
       ง. การขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียมตางๆ 

 
5,000 

 
200 
500 

1,000 
500 

 ๔. การผลิต  สะสม  หรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก 
   (1) การผลิตถานหิน  ถานโคก 
   (2) การสะสมถานหิน  ถานโคก 
   (3) การขนสงถานหิน  ถานโคก 

 
5,000 
2,000 
1,000 

 ๕. การพนสี  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๗ (๑) 
 

500 

 ๖. การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด    
เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
   (1) ใชเครื่องจักรไมเกิน  2  แรงมา 
   (2) ใชเครื่องจักรเกินกวา  2  แรงมาข้ึนไป 

 
 

500 
1,000 

 ๗. การโม  สะสม  หรือบดชัน 
   (1) โดยไมใชเครื่องจักร 
   (2) โดยใชเครื่องจักร 

 
500 

1,000 
 ๘. การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 

 
500 

 ๙. การผลิต  ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 
   (1) ลางฟลมรูปถาย 
   (2) ลางฟลมภาพยนตร 
   (3) การผลิตฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 

 
200 
300 
500 

 ๑๐. การเคลือบ  ชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 500 
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 ๑๑. การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลทหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 500 
 ๑๒. การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 500 
 ๑๓. การผลิตน้ําแข็งแหง 

      (1) ใชเครื่องทําความเย็นไมเกิน  5  แรงมา 
      (2) ใชเครื่องทําความเย็นเกินกวา  5  แรงมา  แตไมเกิน  20  แรงมา 
      (3) ใชเครื่องทําความเย็นเกินกวา  20  แรงมาข้ึนไป 

 
200 
300 
500 

 ๑๔. การผลิต  สะสม  ขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบในการผลิต
ดอกไมเพลิง 

500 

 ๑๕. การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 500 
 ๑๖. การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

      (1) การผลิตโดยไมใชเครื่องจักร 
      (2) การผลิตโดยใชเครื่องจักร 
      (3) การสะสม การบรรจุ การขนสง 

 
500 

1,000 
500 

 ๑๗. การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว 500 
13 กิจการอ่ืนๆ  

 ๑. การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 
    (1) สถานท่ีมีเครื่องจักรรวมกันแลวไมเกิน  2  แรงมา 
    (2) สถานท่ีมีเครื่องจักรรวมกันแลวเกินกวา  2  แรงมาแตไมเกิน  5  แรงมา 
    (3) สถานท่ีมีเครื่องจักรรวมกันแลวเกินกวา  5  แรงมาข้ึนไป 

 
500 

1,000 
1,500 

 ๒. การผลิต  ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส   
หรืออุปกรณไฟฟา 

500 

 ๓. การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
    (1) โดยไมใชเครื่องจักร 
    (2) โดยใชเครื่องจักร 

 
500 

1,000 
 ๔. การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือถายเอกสาร 

    (1) การพิมพแบบ  พิมพเขียว 
    (2) การถายเอกสาร 

 
50 

100 
 ๕. การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุดใชแลวหรือเหลือใช 200 
 ๖. การประกอบกิจการโกดังสินคา 500 
 ๗. การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลวเพ่ือนําไปใชใหมหรือแปรสภาพ 

เปนผลิตภัณฑใหม 
200 

 ๘. การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ 200 
 ๙. การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 500 
 ๑๐. การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร 500 
 ๑๑. การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง  หรือสัตวพาหะนําโรค 500 
 ๑๒. การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง 500 
 ๑๓. การผลิต  สะสม  หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล 500 

 



 
 

แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ ............................................................................. 
 

      เขียนท่ี ........................................................................................ 

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

  1. ขาพเจา ......................................................................... อายุ ................. ป  สัญชาติ ...................... 
โดย .................................................................................................................................... ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

ปรากฏตาม ................................................................................................................................................................................ 

ท่ีอยูเลขท่ี ...................... หมูท่ี ................ ตรอก/ซอย .................................................... ถนน ........................................... 

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

หมายเลขโทรศัพท ......................................................... ผูขออนุญาต 

  2. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลว  ดังนี้ 
   สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ ระบุ...........................) 
   สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ  ไดแก...................................................................... 
        …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
   ใบมอบอํานาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 
   สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 
   หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
   เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีราชการสวนทองถ่ินประกาศกําหนด  คือ 
   1) ................................................................................................................ 

   2) ................................................................................................................ 

  ขอรับรองวา ขอความในคําขอนี้เปนความจริงประการ 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

 

คําขอเลขท่ี ............../................ 
(เจาหนาท่ีกรอก) 
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สวนของเจาหนาท่ี 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 
เลขท่ี............./................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี.............เดือน..................................พ.ศ..................... 
ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน    ครบ 
       ไมครบ  คือ 1)........................................................................... 
        2)........................................................................... 
        3)........................................................................... 
 
 
        ลงชื่อ........................................................ 
               (..................................................) 
        ตําแหนง...................................................... 
 
 
 

 
 

สวนของผูขอรับใบอนุญาต 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 
เลขท่ี............./................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี.............เดือน..................................พ.ศ. .................... 
ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน    ครบ 
       ไมครบ  คือ 1)........................................................................... 
        2)........................................................................... 
        3)........................................................................... 
ดังนั้น  กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน...............วันนับตั้งแตวันนี้  
เปนตนไป 
 
 
        ลงชื่อ........................................................ 
               (..................................................) 
        ตําแหนง...................................................... 
 

 
 
 



 
 
 
   
 

 

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

 

เลมท่ี.....................เลขท่ี.................../..................... 
   
 (1) เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให........................................................................... สัญชาติ..................... 
อยูบานเลขท่ี .................หมูท่ี.......... ตําบล....................................... อําเภอ .............................. จังหวัด................. 
หมายเลขโทรศัพท................................................ 
 ชื่อสถานประกอบกิจการ....................................................................ประเภท............................................ 
ตั้งอยูเลขท่ี...............หมูท่ี........... ตําบล....................................... อําเภอ .............................. จังหวัด.................... 
หมายเลขโทรศัพท................................................ 
 อัตราคาธรรมเนียมปละ.......................บาท (........................................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน 
เลมท่ี....................เลขท่ี.............................ลงวันท่ี................................................. 
 (2) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติใหถูกตอง  ครบถวน  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขท่ีกําหนด 
ในขอกําหนดของทองถ่ิน 
 (3) หากปรากฏในภายหลงัวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
โดยมิอาจแกไขได  เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 
 (4) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ 
  (4.1) .................................................................................................................................................... 
  (4.2) .................................................................................................................................................... 
 (5) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี..............เดือน....................................พ.ศ. ........................ 
 (6) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันท่ี.................เดือน....................................พ.ศ. ....................... 

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

เจาพนักงานทองถ่ิน 
 

คําเตือน  (1)  ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ีประกอบกิจการ 
         ตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ  หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกินหารอยบาท 
   (2)  หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนวันท่ีใบอนุญาตส้ินอายุ 
 

(มีตอดานหลงั) 
 



 
รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีสิ้นอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 
เจาพนักงานทองถ่ิน เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 


