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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทุงนารี 
เรื่อง   กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทุงนารี  วาดวยกิจการที่เปนอันตราย 

ตอสุขภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แกไขเพ่ิมเติม  ประกอบมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหาร 

สวนตําบลทุงนารีโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงนารีและนายอําเภอปาบอน 

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทุงนารี  เรื่อง  กิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลทุงนารีนับแตวันถัดจาก 

วันท่ีไดประกาศไวโดยเปดเผย  ณ  องคการบริหารสวนตําบลทุงนารีแลวเจ็ดวัน   

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้  

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลทุงนารี 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุข  ใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นใหปฏิบัติหนาที่ 

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

“ผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  ขาราชการหรือพนักงานทองถิ่น

ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นใหปฏิบัติการตามมาตรา  ๔๔  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
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“การคา”  หมายความวา  การประกอบธุรกิจ  การพาณิชย  การอุตสาหกรรม  การเกษตร 

การผลิตหรือใหบริการใด ๆ  เพ่ือหาประโยชนอันมีมูลคา 

“สถานประกอบกิจการ”  หมายความวา  สถานที่ที่ใชในการประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

“ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลท่ีเรียกชื่ออยางอื่นท่ีรับผิดชอบ

ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

“คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

“มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก 

การประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจจะมีผลกระทบตอสุขอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจจะมีผลกระทบตอสุขอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจจะมีผลกระทบตอสุขอนามัยของสาธารณชน 

ขอ ๕ ใหกิจการที่กําหนดไวในขอบัญญัติดังตอไปนี้  เปนกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

ตองมีการควบคุมภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลทุงนารี 

(๑) กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

 (๑.๑) การเล้ียงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเล้ือยคลาน 

 (๑.๒) การเล้ียงสัตวเพ่ือรีดเอานม 

 (๑.๓) การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน  

เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ทั้งนี้  จะมีการเรียกเก็บคาดู  หรือคาบริการ 

ไมวาทางตรงหรือทางออม  หรือไมก็ตาม 

(๒) กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

 (๒.๑) การฆาสัตว  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด   

และการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๒.๒) การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ขนสัตวที่ยังมิไดฟอก 



 หนา   ๑๒๐ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มิถนุายน   ๒๕๕๙ 
 

 

 (๒.๓) การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวที่ยังไมไดแปรรูป 

 (๒.๔) การเคี่ยวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว 

 (๒.๕) การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว  เขาสัตว  

หนังสัตว  ขนสัตว  หรือสวนอื่น ๆ  ของสัตว 

 (๒.๖) การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  หรือการกระทําอื่นใด

ตอสัตวหรือพืชหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเปนอาหารสัตว 

(๓) กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 

 (๓.๑) การผลิตเนย  เนยเทียม 

 (๓.๒) การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  เตาเจ้ียว  

ซีอิ๊ว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๓) การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภค 

ในครัวเรือน 

 (๓.๔) การตากเนื้อสัตว   

 (๓.๕) การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเคี่ยวมันกุง  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๖) การนึ่ง  การตม  การเคี่ยว  หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว  พืช  ยกเวน  

ในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๗) การตาก  ผลิตอาหารจากสัตว  พืช   

 (๓.๘) การเคี่ยวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง  ยกเวนในสถานท่ี

จําหนายอาหารการเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๙) การผลิตเสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋ 

 (๓.๑๐) การผลิตแบะแซ 

 (๓.๑๑) การผลิตอาหารกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

 (๓.๑๒) การประกอบกิจการการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ 

 (๓.๑๓) การแกะ  การลางสัตวน้ําที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  ยกเวนการผลิต 

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
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 (๓.๑๔) การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ   

บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๑๕) การผลิต  น้ําตาล 

 (๓.๑๖) การแบงบรรจุน้ําตาล 

 (๓.๑๗) การผลิต  ผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว 

 (๓.๑๘) การผลิต  การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู 

 (๓.๑๙) การคั่วกาแฟ   

 (๓.๒๐) การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 

 (๓.๒๑) การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค 

 (๓.๒๒) การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอื่น  ยกเวนการผลิต 

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๒๓) การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 

 (๓.๒๔) การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๒๕) การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

 (๓.๒๖) การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร 

 (๓.๒๗) การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานท่ีจําหนายอาหารและเพ่ือการบริโภค 

ในครัวเรือน 

 (๓.๒๘) การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต  ๕  แรงมาขึ้นไป 

(๔) กิจการเกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑชําระลาง 

 (๔.๑) การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 

 (๔.๒) การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอางตาง ๆ 

 (๔.๓) การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

 (๔.๔) การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

 (๔.๕) การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ 
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(๕) กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

 (๕.๑) การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 

 (๕.๒) การลาง  การอบ  การรม  ยางดิบ 

 (๕.๓) การสะสมยางดิบ  ยางแผน  และเศษยาง 

 (๕.๔) การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคูหรือแปงอื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

 (๕.๕) การสีขาวดวยเครื่องจักร 

 (๕.๖) การผลิตปุย 

 (๕.๗) การสะสมปุย 

(๖) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร  ไดแก  การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด   

การประสาน  การรีด  การอัดโลหะดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา 

(๗) กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

 (๗.๑) การตอ  การประกอบ  ยานยนต  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสารกัน  

สนิมยานยนต 

 (๗.๒) การปะ  การเชื่อมยาง  การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตง  ระบบปรับอากาศ 

หรือุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนตเครื่องจักรหรือเครื่องกล 

 (๗.๓) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  ซึ่งมีไวบริการ 

หรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซอม  หรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล

ดังกลาวดวย 

 (๗.๔) การลาง  การอัดฉีดยานยนต 

(๘) กิจการที่เกี่ยวกับไม 

 (๘.๑) การเล่ือย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําคิ้ว  หรือการตัดไม

ดวยเครื่องจักร 

 (๘.๒) การอบไม 

 (๘.๓) การเผาถาน 
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(๙) กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

 (๙.๑) การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้าํ  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ

เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 (๙.๒) การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด  คาราโอเกะ  เวนแตเปนการใหบริการใน  (๙.๑)   

หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 (๙.๓) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

 (๙.๔) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หองแบงเชา  หรือกิจการอื่น

ในทํานองเดียวกัน 

 (๙.๕) การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน  เวนแตเปน 

การใหบริการใน  (๙.๑) 

 (๙.๖) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับตามกฎหมาย

วาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

(๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

 (๑๐.๑) การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  ๕  เครื่องขึ้นไป 

 (๑๐.๒) การพิมพผาหรือการพิมพบนส่ิงทออื่น ๆ 

 (๑๐.๓) การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

(๑๑) กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๑๑.๑) การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๑๑.๒) การสะสม  ซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๑๑.๓) การผสมซีเมนต 

(๑๒) กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี 

 (๑๒.๑) การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ 

 (๑๒.๒) การสะสมการขนสง  น้ํามัน  ปโตรเลียม  หรือผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ 

(๑๓) กิจการอื่น ๆ 

 (๑๓.๑) การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

 (๑๓.๒) การซอมอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  อุปกรณไฟฟา 
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 (๑๓.๓) การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือการถายเอกสาร 

 (๑๓.๔) การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุด  ใชแลว  หรือเหลือใช 

 (๑๓.๕) การประกอบกิจการโกดังสินคา 

 (๑๓.๖) การลางขวด  ภาชนะ  หรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว 

 (๑๓.๗) การพิมพสีลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

 (๑๓.๘) การกอสราง   

ขอ ๖ นับแตวันที่ขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  หามมิใหบุคคลใดประกอบกิจจการตามประเภท 

ท่ีกําหนดไวในขอ  ๕  ในลักษณะท่ีเปนการคา  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น   

ในการออกใบอนุญาต  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะ  ใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ 

เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวโดยทั่วไปในขอบัญญัตินี้ก็ได  

ใบอนุญาตใหใชสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานท่ีแหงเดียว   

ขอ ๗ ผูประกอบกิจการตามประเภทท่ีกําหนดไวในขอ  ๕  ท้ังท่ีเปนการคาและไมเปนการคา

จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะและมาตรการปองกันอันตรายตอสุขภาพ  ดังตอไปนี้ 

(๑) สถานที่นั้นตองตั้งในทําเลที่เหมาะสม  ไมมีน้ําทวมขังและสามารถระบายน้ําไดโดยสะดวก 

(๒) ตองทําทางระบายน้ํา  หรือบอพักน้ํารับน้ําเสียดวยวัตถุถาวร  มีลักษณะเรียบ  ไมซึม  ไมรั่วน้ํา 

(๓) การระบายน้ําตองไมใหเปนท่ีเดือดรอนแกผูใชน้ําในทางน้ําสาธารณะ  หรือแกผูอยูอาศัยใกลเคียง 

(๔) ตองมีการบําบัดหรือปรับปรุงคุณภาพน้ําเสียหรือกากของเสียใหเปนไปตามหลักเกณฑ 

(๕) ตองมีการปองกันกล่ิน  เสียง  แสง  รังสี  ความสะเทือน  ส่ิงมีพิษ  ฝุนละออง  เขมา  เถา  

ควัน  มูล  หรือส่ิงใดซึ่งอาจเปนส่ิงรําคาญ  หรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพของผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  

หรือผูอยูอาศัยใกลเคียง  หรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  ขอกําหนดดังกลาวตองปฏิบัติใหเปนไปตาม

หลักเกณฑที่กําหนด 

(๖) ตองใหมีแสงสวางและการระบายอากาศที่เหมาะสมและเพียงพอ  ตามหลักเกณฑท่ีกําหนด 

(๗) ตองจัดใหมีน้ําใชสะอาดพอแกกิจการนั้น 

(๘) ตองมีที่รองรับมูลฝอยและส่ิงเปรอะเปอนอันไดสุขลักษณะเพียงพอกับคนท่ีทําการอยูในสถานท่ี  

มิใหเปนท่ีอยูอาศัยของสัตว 

(๙) ตองจัดใหมีหองน้ํา  หองสวม  อันไดสุขลักษณะจํานวนเพียงพอกับคนท่ีทําการอยูในสถานที่นั้น  

และตองอยูในบริเวณที่เหมาะสม  รวมทั้งจํากัดอุจจาระดวยวิธีที่ถูกตอง 
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(๑๐) สถานที่เล้ียงสัตวตองมีท่ีขังและท่ีปลอยสัตวกวางขวางพอ  และจัดสถานท่ีใหอยูในสภาพ 

ที่ไมกอใหเกิดอันตรายหรือความทุกขทรมานแกสัตว  และใหมีการจํากัดมูลสัตว  เศษอาหารหรือซากสัตว

ใหไดสุขลักษณะ 

(๑๑) สถานที่เกี่ยวกับการตากหรือผ่ึงสินคาตองมีที่สําหรับตาก  หรือผ่ึงตามที่เจาพนักงาน

สาธารณสุขเห็นชอบ 

(๑๒) สถานที่ซึ่งมีการใช  เก็บสะสมวัตถมุีพิษ  วัตถุไวไฟ  วัตถุระเบิด  หรือวัตถุอื่นท่ีอาจเปนอันตราย

ตองจัดเก็บสารเคมีดังกลาวใหถูกสุขลักษณะ  ไมกอใหเกิดอันตรายตอผูปฏิบัติงานหรือผูอยูอาศัยใกลเคียง 

(๑๓) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําหรือคําส่ังเจาพนักงานสาธารณสุข

และเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบัญญัติ  และคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลทุงนารี 

ขอ ๗ ผูขอรับอนุญาตประกอบกิจการการคาตามขอ  ๕  จะตองย่ืนคํารองตอเจาพนักงานทองถิ่น

ตามแบบประกาศที่กําหนด 

ขอ ๘ ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการการคาตามขอ  ๕  จะตองนําหลักฐาน  ดังตอไปนี้  

แสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น 

(๑) บัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

(๒) สําเนาทะเบียนบาน 

(๓) หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในอาคารหรือท่ีดินที่ใชประกอบกิจการในกรณีที่ไมไดเปนเจาของ

กรรมสิทธิ์ในอาคารหรือท่ีดินท่ีใชประกอบกิจการจะตองมีหนังสือแสดงความยินยอมของเจาของอาคาร

หรือที่ดินใหประกอบกิจการตามที่ขอรับใบอนุญาตได 

(๔) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

(๕) หลักฐานสําคัญอื่น ๆ  ที่เจาพนักงานทองถิ่นเรียกใหมาแสดง 

ขอ ๙ เจาพนักงานทองถิ่นจะดําเนินการออกใบอนุญาต  หรือมีหนังสือ  แจงคําส่ังไมอนุญาต

พรอมดวยเหตุผล  ใหผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการคาทราบภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับคําขอ

ตามขอ  ๗  และหลักฐานตามขอ  ๘  ถูกตองครบถวนแลว 

ในกรณีที่มีเหตุอันจําเปนเจาพนักงานทองถิ่นไมอาจดําเนินการไดภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง  

สามารถขยายเวลาออกไปไดอีกสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวันโดยจะมีหนังสือแจงขยายเวลาและเหตุจําเปน 

แตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น   

ผูไดรับอนุญาตตองมารบัใบอนญุาตภายในสิบหาวันนับตวนัที่ไดรบัหนังสือแจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  

หากไมมารับภายในกําหนดเวลาโดยไมมีเหตุอันสมควรใหถือวาสละสิทธิ์ 
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ขอ ๑๐ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลทุงนารีเทานั้น   

ขอ ๑๑ ผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการคาประเภทใดที่ประสงคจะขอตอใบอนุญาต 

ประกอบกิจการคานั้นตอไป  จะตองย่ืนคําขอตอใบอนุญาตตามแบบที่ประกาศกําหนดภายในกําหนด

สามสิบวันกอนส้ินอายุใบอนุญาต 

ขอ ๑๒ ผูท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๐  และผูขอตอใบอนุญาตตามขอ  ๑๑  จะตอง 

ชําระคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นตามอัตราท่ีกําหนดไวในขอบัญญัตินี้   

ในวันที่มารับใบอนุญาตหรือในวันที่มาย่ืนคําขอตอใบอนุญาตแลวแตกรณี 

ผูประกอบกิจการคารายใดไมชําระคาธรรมเนียมตามกําหนดเวลาในวรรคหนึ่ง  จะตองชําระคาปรับ

เพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแตจะไดบอกเลิกการดําเนินการ 

กอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมตามขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๓ ผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการคาจะตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๑๔ กรณีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหผูรับใบอนุญาต 

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด   

การขอรับใบแทนใบอนุญาตใหดาํเนินการตามหลักเกณฑใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการ

ตามขอ  ๗  และขอ  ๘  โดยอนุโลมและใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 

ขอ ๑๕ ผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการคาใดไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามขอบัญญัตินี้

หรือตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือกฎกระทรวงที่ออกตามความ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในใบอนุญาต  เจาพนักงานทองถิ่น 

มีอํานาจส่ังใหแกไข  หรือปรับปรุงใหถูกตอง  และถาผูรับคําส่ังไมแกไขหรือปรับปรุงภายในเวลาท่ีกําหนด  

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ในกรณีท่ีผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการคารายใด  ถูกพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไป 

และมีเหตุท่ีจะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก  หรือตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําผิดตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามวรรคหนึ่ง  กอใหเกิดอันตราย

อยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน  ใหเจาพนักงานทองถิ่นส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 



 หนา   ๑๒๗ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มิถนุายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ ๑๖ คําส่ังพักใชใบอนุญาต  และคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงให 

ผูรับอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว   

ใหสงคําส่ังโดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนา 

หรือสํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลา 

ที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับ

ประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไมได  จนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันท่ีถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๑๗ ผูใดไมปฏิบัติตามหรือฝาฝนขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๑๘ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทุงนารีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้

และใหมีอํานาจออกประกาศ  คําส่ัง  ระเบียบขอบังคับ  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สุชีพ  รุนกล่ิน 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลทุงนาร ี



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและการตอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ   
ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทุงนารี 

เรื่อง  กิจการท่ีเปนอันตรายสุขภาพ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ลําดับท่ี ประเภทของกิจการ 
อัตรา

คาธรรมเนียม 
(บาท/ป) 

หมายเหตุ 

   (๑) กิจการท่ีเก่ียวกับการเลี้ยงสัตว   

 (๑) การเลี้ยงสัตวบก สัตวปก สัตวน้ํา สัตวเลื้อยคลาน   

   - การเลี้ยงมา  โค  กระบือ   

   ก. จํานวนเกินกวา ๑๐ ตัว แตไมเกิน ๒๐ ตัว ๑๐๐  

   ข. จํานวนเกินกวา ๒๐ ตัว แตไมเกิน ๕๐ ตัว ๒๐๐  

   ค. จํานวนเกินกวา ๕๐ ตัว แตไมเกิน ๑๐๐ ตัว ๓๐๐  

   ง. จํานวน ๑๐๐  ตัวข้ึนไป ๕๐๐  

   - การเลี้ยงสุกร   

   ก. จํานวนเกินกวา ๓๐ ตัว แตไมเกิน ๕๐ ตัว    ๑๐๐  

   ข. จํานวนเกินกวา ๕๐ ตัว แตไมเกิน ๑๐๐ ตัว  ๒๐๐  

   ค. จํานวนเกินกวา ๑๐๐ ตัว แตไมเกิน ๕๐๐ ตัว    ๓๐๐  

   ง.จํานวนเกินกวา ๕๐๐ ตัว แตไมเกิน ๑,๐๐๐ ตัว ๕๐๐  

   จ. จํานวนเกินกวา ๑,๐๐๐ ตัวข้ึนไป ๘๐๐  

   - การเลี้ยงแพะ แกะ   

   ก. จํานวนเกินกวา ๒๐ ตัว แตไมเกิน ๓๐ ตัว ๕๐  

   ข. จํานวนเกินกวา ๓๐ ตัว แตไมเกิน ๕๐ ตัว ๑๐๐  

   ค. จํานวนเกินกวา ๕๐ ตัว แตไมเกิน ๑๐๐ ตัว ๑๕๐  

   ง. จํานวน ๑๐๐  ตัวข้ึนไป ๒๐๐  

   - การเลี้ยงเปด  ไก  หาน   

   ก. จํานวนเกินกวา  ๑๐๐ ตวั แตไมเกิน ๑,๐๐๐   ตวั    ๑๐๐  

   ข. จํานวนเกินกวา  ๑,๐๐๐ ตัว แตไมเกิน ๒,๐๐๐ ตัว    ๒๐๐  

   ค.จํานวนเกินกวา  ๒,๐๐๐ตัว  แตไมเกิน  ๕,๐๐๐ ตัว ๓๐๐  

   ง.จํานวนเกินกวา  ๕,๐๐๐ ตัว แตไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  ตัว ๔๐๐  

   จ. จํานวนเกินกวา  ๑๐,๐๐๐ ตัวข้ึนไป ๕๐๐  

   - การเลี้ยงสัตวน้ํา/สัตวครึ่งบกครึ่ง   

   ก. กระชัง  กระชังละ ๒๐  

   ข. บอดินต่ํากวา ๑ ไร ๕๐  

   ค. บอดิน ๑ ไรข้ึนไป ๑๐๐  

   - การเลี้ยงสัตวเลื้อยคลาน     

   ก. จํานวนไมเกิน  ๑๐๐  ตัว ๒๐๐  

   ข. จํานวนเกิน  ๑๐๐  ตวั  แตไมเกิน  ๑,๐๐๐  ตัว ๓๐๐  

   ค. จํานวนเกิน  ๑,๐๐๐  ตัว ๕๐๐  



๒ 

ลําดับท่ี ประเภทของกิจการ 
อัตรา

คาธรรมเนียม 
(บาท/ป) 

หมายเหตุ 

 (๒) การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอาน้ํานม   

   ก. จํานวนเกินกวา ๒๐ ตัว แตไมเกิน ๓๐ ตัว ๑๐๐  

   ข. จํานวนเกินกวา ๓๐ ตัว แตไมเกิน ๕๐ ตัว ๒๐๐  

   ค. จํานวนเกินกวา ๕๐ ตัว  แตไมเกิน ๑๐๐ ตัว ๓๐๐  

   ง. จํานวน ๑๐๐  ตัวข้ึนไป ๕๐๐  

 (๓) การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตวหรือธุรกิจอ่ืนใด 
อันลักษณะทํานองเดียวกัน  เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือ
ประโยชนของกิจการนั้น  ท้ังนี้  จะมีการเรียกเก็บคาบริการ 

ไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

๕๐๐ 
 

 

๒ กิจการท่ีเก่ียวกับสัตวและผลิตภัณฑ   

 (๑)  การฆาสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  
การเรขาย  การขายในตลาดและการฆาเพ่ือบริโภค 

  

   ก. โดยไมใชเครื่องจักร ๓๐๐  

   ข. โดยใชเครื่องจักร ๕๐๐  

 (๒) การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ขนสัตว 
ท่ียังมิไดฟอก 

๕๐๐  

 (๓)  การสะสมเขาสัตว กระดูกสัตวท่ียังไมไดแปรรูป ๕๐๐  

 (๔)  การเค่ียวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว ๕๐๐  

 (๕)  การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  จากเปลือกหอย 

กระดูกสัตว  เขาสัตว หนังสัตว ขนสัตวหรือสวนอ่ืน ๆ   
ของสัตว 

  

   ก. โดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐  

   ข. โดยใชเครือ่งจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา ๑,๐๐๐  

   ค. โดยใชเครื่องจักร ท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา ๑,๕๐๐  

 (๖)  การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  
การสะสม  หรือการกระทําอ่ืนใดตอสัตวหรือพืช  หรือสวนหนึ่ง  

สวนใดของสัตวหรือพืช  เพ่ือเปนอาหารสัตว 

  

   ก. ไมเกิน  ๕๐๐  กิโลกรัม ๕๐๐  

   ข. เกิน  ๕๐๐  กิโลกรัม แตไมเกิน  ๑,๐๐๐  กิโลกรัม ๑,๐๐๐  

   ค. เกิน  ๑,๐๐๐  กิโลกรัม ๑,๕๐๐  

๓ กิจกรรมเก่ียวกับอาหารเครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 
(ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน) 

  

 (๑)  การผลิตเนย  เนยเทียม ๕๐๐  

 (๒) การผลิตกะป  น้ําพริกแกง น้ําพริกเผา น้ําปลา น้ําเคย  
น้ํามูล ไตปลา เตาเจี้ยว ซีอ๊ิว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ 

  

  



๓ 

ลําดับท่ี ประเภทของกิจการ 
อัตรา

คาธรรมเนียม 
(บาท/ป) 

หมายเหตุ 

   ก. โดยใชเครื่องจักรไมเกิน  ๕ แรงมา ๓๐๐  

   ข. โดยใชเครื่องจักรเกิน ๕ แรงมา แตไมเกิน ๑๐ แรงมา ๕๐๐  

   ค. โดยใชเครื่องจักรเกิน  ๑๐  แรงมาข้ึนไป ๑,๐๐๐  

 (๓) การผลิต  การหมัก  การสะสม  ปลารา ปลาเจา กุงเจา   

   ก. พ้ืนท่ีไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร ๓๐๐  

   ข. พ้ืนท่ีเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ๕๐๐  

   ค. พ้ืนท่ีเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐  

 (๔) การตากเนื้อสัตว   

   ก. พ้ืนท่ีไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร ๑๐๐  

   ข. พ้ืนท่ีเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ๒๐๐  

   ค. พ้ืนท่ีเกิน   ๑,๐๐๐   ตารางเมตร  ๓๐๐  

 (๕) การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเค่ียวมันกุง   

   ก. เครื่องจักรไมเกิน  ๑๐  แรงมา หรือคนงานไมเกิน ๑๐ คน ๓๐๐  

   ข. เครื่องจักรเกิน ๑๐ แรงมา แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา 
หรือคนงานไมเกิน  ๒๐  คน 

๕๐๐ 
 

 

   ค. เครื่องจักรเกิน  ๒๐  แรงมา  แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา  หรือ
คนงานไมเกิน  ๕๐ คน 

๑,๐๐๐ 
 

 

   ง. เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงมา  หรือคนงานเกิน  ๕๐  คน ๑,๕๐๐  

 (๖) การนึ่ง  การตม  การเค่ียว  หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิต 

อาหารจากสัตว  พืช 

  

   ก. เครื่องจักรไมเกิน ๑๐ แรงมา หรือคนงานไมเกิน ๑๐ คน ๓๐๐  

    ข. เครื่องจักรเกิน  ๑๐  แรงมา  แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา  หรือ
คนงานไมเกิน  ๒๐  คน 

๕๐๐  

   ค. เครื่องจักรเกิน  ๒๐  แรงมา แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา       

หรือคนงานไมเกิน  ๕๐  คน 

๑,๐๐๐  

   ง. เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงมา หรือคนงานเกิน  ๕๐  คน ๑,๕๐๐  

 (๗) การตาก  ผลิตอาหารจากสัตว  พืช   

   ก. พ้ืนท่ีไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร ๒๐๐  

   ข. พ้ืนท่ีเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ๓๐๐  

   ค. พ้ืนท่ีเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร ๕๐๐  

 (๘)  การเค่ียวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก   

   ก. เครื่องจักรไมเกิน ๑๐ แรงมา หรือคนงานไมเกิน 

๑๐ คน 

๓๐๐  

   ข. เครื่องจักรเกิน  ๑๐  แรงมา  แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา    
หรือคนงานไมเกิน  ๒๐  คน 

๕๐๐ 
 

 

 



๔ 

ลําดับท่ี ประเภทของกิจการ 
อัตรา

คาธรรมเนียม 
(บาท/ป) 

หมายเหตุ 

   ค. เครื่องจักรเกิน  ๒๐  แรงมา  แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา   
หรือคนงานไมเกิน  ๕๐  คน 

๑,๐๐๐  

   ง. เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงมา หรือคนงานเกิน  ๕๐  คน ๑,๕๐๐  

 (๙)  การผลิตเสนหม่ี  ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย วุนเสน เก้ียมอ๋ี  
เตาหู 

  

   ก. เครื่องจักรไมเกิน  ๑๐  แรงมา หรือคนงานไมเกิน  ๑๐ คน ๓๐๐  

   ข. เครื่องจักรเกิน  ๑๐  แรงมา  แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา   

หรือคนงานไมเกิน  ๒๐  คน 

๕๐๐ 

 

 

   ค. เครื่องจักรเกิน  ๒๐  แรงมา  แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา  หรือ
คนงานไมเกิน  ๕๐  คน 

๑,๐๐๐ 
 

 

   ง. เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงมา หรือคนงานเกิน  ๕๐  คน ๑,๕๐๐  

 (๑๐) การผลิตแบะแซ   

   ก. เครื่องจักรไมเกิน  ๑๐  แรงมา  หรือคนงานไมเกิน  ๑๐  คน ๓๐๐  

   ข. เครื่องจักรเกิน  ๑๐  แรงมา  แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา  หรือ

คนงานไมเกิน  ๒๐  คน 

๕๐๐ 

 

 

   ค. เครื่องจักรเกิน  ๒๐  แรงมา  แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา  หรือ

คนงานไมเกิน  ๕๐  คน 

๑,๐๐๐ 

 

 

   ง. เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงมา หรือคนงานเกิน  ๕๐  คน ๑,๕๐๐  

 (๑๑)  การผลิตอาหารบรรจุกระปอง ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด   

   ก. เครื่องจักรไมเกิน  ๑๐ แรงมา หรือคนงานไมเกิน ๑๐ คน ๓๐๐  

   ข. เครื่องจักรเกิน  ๑๐  แรงมา  แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา   
หรือคนงานไมเกิน  ๒๐  คน 

๕๐๐ 
 

 

   ค. เครื่องจักรเกิน  ๒๐  แรงมา  แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา   

หรือคนงานไมเกิน  ๕๐  คน 

๑,๐๐๐ 

 

 

   ง. เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงมา หรือคนงานเกิน  ๕๐  คน ๑,๕๐๐  

 (๑๒)  การประกอบกิจการทําขนมปงสด  ปงแหง  จันอับ  
ขนมเปยะ 

  

   ก. เครื่องจักรไมเกิน ๑๐ แรงมา หรือคนงานไมเกิน  ๑๐ คน ๓๐๐  

   ข. เครื่องจักรเกิน  ๑๐  แรงมา  แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา   
หรือคนงานไมเกิน  ๒๐  คน 

๕๐๐ 
 

 

   ค. เครื่องจักรเกิน  ๒๐  แรงมา  แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา   
หรือคนงานไมเกิน  ๕๐  คน 

๑,๐๐๐ 
 

 

   ง. เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงมา หรือคนงานเกิน  ๕๐  คน ๑,๕๐๐  

 (๑๓)  การแกะ  การลางสัตวน้ํา   

   ก. เครื่องจักรไมเกิน ๑๐  แรงมา  หรือคนงานไมเกิน ๑๐ คน ๓๐๐  

  



๕ 

ลําดับท่ี ประเภทของกิจการ 
อัตรา

คาธรรมเนียม 
(บาท/ป) 

หมายเหตุ 

   ข. เครื่องจักรเกิน  ๑๐  แรงมา  แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา  

หรือคนงานไมเกิน  ๒๐  คน 

๕๐๐ 

 

 

   ค. เครื่องจักรเกิน  ๒๐  แรงมา  แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา  
หรือคนงานไมเกิน  ๕๐  คน 

๑,๐๐๐ 
 

 

   ง. เครื่องจักรเกิน  ๕๐  แรงมา  หรือคนงานเกิน  ๕๐  คน ๑,๕๐๐  

 (๑๔)  การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถ่ัวเหลือง  

เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุลงกระปอง  ขวด  หรือภาชนะ 
อ่ืนใด 

  

   ก. เครื่องจักรไมเกิน ๑๐ แรงมา หรือคนงานไมเกิน  ๑๐ คน ๓๐๐  

   ข. เครื่องจักรเกิน  ๑๐  แรงมา  แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา  
หรือคนงานไมเกิน  ๒๐  คน 

๕๐๐ 
 

 

   ค. เครื่องจักรเกิน  ๒๐  แรงมา  แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา  
หรือคนงานไมเกิน  ๕๐  คน 

๑,๐๐๐ 
 

 

   ง. เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงมา หรือคนงานเกิน  ๕๐  คน ๑,๕๐๐  

 (๑๕) การผลิตน้ําตาล   

   ก. เครื่องจักรไมเกิน ๑๐ แรงมาหรือคนงานไมเกิน ๑๐  คน ๓๐๐  

   ข. เครื่องจักรเกิน  ๑๐  แรงมา  แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา  

หรือคนงานไมเกิน  ๒๐  คน 

๕๐๐ 

 

 

   ค. เครื่องจักรเกิน  ๒๐  แรงมา  แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา  
หรือคนงานไมเกิน  ๕๐  คน 

๑,๐๐๐ 
 

 

   ง. เครื่องจักรเกิน  ๕๐  แรงมา  หรือคนงานเกิน  ๕๐  คน ๑,๕๐๐  

 (๑๖) การแบงบรรจุน้ําตาล   

   ก. เครื่องจักรไมเกิน ๑๐ แรงมา หรือคนงานไมเกิน ๑๐  คน ๓๐๐  

   ข. เครื่องจักรเกิน  ๑๐  แรงมา  แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา  

หรือคนงานไมเกิน  ๒๐  คน 

๕๐๐ 

 

 

   ค. เครื่องจักรเกิน  ๒๐  แรงมา  แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา  

หรือคนงานไมเกิน  ๕๐  คน 

๑,๐๐๐ 

 

 

   ง. เครื่องจักรเกิน  ๕๐  แรงมา  หรือคนงานเกิน  ๕๐  คน     ๑,๕๐๐  

 (๑๗) การผลิต  ผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว   

   ก. เครื่องจักรไมเกิน ๑๐ แรงมา หรือคนงานไมเกิน  ๑๐  คน ๓๐๐  

 ข. เครื่องจักรเกิน  ๑๐  แรงมา  แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา   
หรือคนงานไมเกิน  ๒๐  คน   

๕๐๐  

   ค. เครื่องจักรเกิน  ๒๐  แรงมา  แตไมเกิน  ๕๐ แรงมา 

หรือคนงานไมเกิน  ๕๐  คน 

๑,๐๐๐  

 ง. เครื่องจักรเกิน  ๕๐  แรงมา  หรือคนงานเกิน  ๕๐  คน ๑,๕๐๐  

  



๖ 

ลําดับท่ี ประเภทของกิจการ 
อัตรา

คาธรรมเนียม 
(บาท/ป) 

หมายเหตุ 

 (๑๘)  การผลิต การแบงบรรจุแอลกฮอล สุรา เบียร   

   ก. พ้ืนท่ีไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร ๕๐๐  
   ข. พ้ืนท่ีเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ๑,๐๐๐  
   ค. พ้ืนท่ีเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร ๑,๕๐๐  

 (๑๙)  การค่ัวกาแฟ    
   ก. เครื่องจักรไมเกิน ๑๐  แรงมา หรือคนงานไมเกิน  ๑๐ คน ๑๐๐  
   ข. เครื่องจักรเกิน  ๑๐  แรงมา  แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา   

หรือคนงานไมเกิน  ๒๐  คน 
๓๐๐  

   ค. เครื่องจักรเกิน  ๒๐  แรงมา  แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา   
หรือคนงานไมเกิน  ๕๐  คน 

๕๐๐  

   ง. เครื่องจักรเกิน  ๕๐  แรงมา  หรือคนงานเกิน  ๕๐  คน ๘๐๐  

 (๒๐)  การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร   
   ก. เครื่องจักรไมเกิน ๑๐ แรงมา หรือคนงานไมเกิน ๑๐  คน ๓๐๐  
   ข. เครื่องจักรเกิน  ๑๐  แรงมา  แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา   

หรือคนงานไมเกิน  ๒๐  คน 
๕๐๐ 

 
 

   ค. เครื่องจักรเกิน  ๒๐  แรงมา  แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา   
หรือคนงานไมเกิน  ๕๐  คน 

๑,๐๐๐ 
 

 

   ง. เครื่องจักรเกิน  ๕๐  แรงมา  หรือคนงานเกิน  ๕๐  คน ๑,๕๐๐  

 (๒๑) การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค   
   ก. เครื่องจักรไมเกิน ๑๐ แรงมา หรือ คนงานไมเกิน ๑๐  คน ๓๐๐  
   ข. เครื่องจักรเกิน  ๑๐  แรงมา  แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา   

หรือคนงานไมเกิน  ๒๐  คน 
๕๐๐  

   ค. เครื่องจักรเกิน  ๒๐  แรงมา  แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา  หรือ
คนงานไมเกิน  ๕๐  คน 

๑,๐๐๐ 
 

 

   ง. เครื่องจักรเกิน  ๕๐  แรงมา  หรือคนงานเกิน  ๕๐  คน ๑,๕๐๐  

 (๒๒) การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม หรือพืชอยางอ่ืน   
   ก. พ้ืนท่ีไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร ๓๐๐  
   ข. พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน  ๑,๐๐๐ ตารางเมตร       ๕๐๐  

   ค. พ้ืนท่ีเกิน   ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ๑,๐๐๐  
 (๒๓) การผลิต การบรรจุใบชาแหง ชาผง หรือเครื่องดื่ม   

ชนิดผงอ่ืน ๆ 
  

   ก.  เครื่องจักรไมเกิน ๑๐ แรงมา หรือคนงานไมเกิน  ๑๐  คน ๓๐๐  

   ข. เครื่องจักรเกิน  ๑๐  แรงมา  แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา   
หรือคนงานไมเกิน  ๒๐  คน 

๕๐๐ 
 

 

   ค. เครื่องจักรเกิน  ๒๐  แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา  

หรือคนงานไมเกิน  ๕๐  คน 
๑,๐๐๐  

  



๗ 

ลําดับท่ี ประเภทของกิจการ 
อัตรา

คาธรรมเนียม 
(บาท/ป) 

หมายเหตุ 

   ง. เครื่องจักรเกิน  ๕๐  แรงมา  หรือคนงานเกิน  ๕๐  คน ๑,๕๐๐  

 (๒๔) การผลิต  ไอศกรีม   

   ก. เครื่องจักรไมเกิน  ๑๐  แรงมา หรือคนงานไมเกิน  ๑๐ คน ๓๐๐  

   ข. เครื่องจักรเกิน  ๑๐  แรงมา  แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา   
หรือคนงานไมเกิน  ๒๐  คน 

๕๐๐ 
 

 

   ค. เครื่องจักรเกิน  ๒๐  แรงมา  แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา   
หรือคนงานไมเกิน  ๕๐  คน 

๑,๐๐๐ 
 

 

   ง. เครื่องจักรเกิน  ๕๐  แรงมา  หรือคนงานเกิน  ๕๐  คน ๑,๕๐๐  

 (๒๕) การผลิตบะหม่ี มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑอ่ืนท่ีคลายคลึง   

   ก. เครื่องจักรไมเกิน ๑๐ แรงมา หรือคนงานไมเกิน  ๑๐  คน ๓๐๐  

   ข. เครื่องจักรเกิน  ๑๐  แรงมา  แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา   
หรือคนงานไมเกิน  ๒๐  คน 

๕๐๐ 
 

 

   ค. เครื่องจักรเกิน  ๒๐  แรงมา  แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา   
หรือคนงานไมเกิน  ๕๐  คน 

๑,๐๐๐ 
 

 

   ง. เครื่องจักรเกิน  ๕๐  แรงมา  หรือคนงานเกิน  ๕๐  คน ๑,๕๐๐  

 (๒๖) การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร   

   ก. เครื่องจักรไมเกิน ๑๐ แรงมา หรือคนงานไมเกิน  ๑๐  คน ๓๐๐  

   ข. เครื่องจักรเกิน  ๑๐  แรงมา  แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา   
หรือคนงานไมเกิน  ๒๐  คน 

๕๐๐ 
 

 

   ค. เครื่องจักรเกิน  ๒๐  แรงมา  แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา   
หรือคนงานไมเกิน  ๕๐  คน 

๑,๐๐๐ 
 

 

   ง. เครื่องจักรเกิน  ๕๐  แรงมา  หรือคนงานเกิน  ๕๐  คน ๑,๕๐๐  

 (๒๗) การผลิตน้ําแข็ง   

   ก. เครื่องจักรไมเกิน  ๑๐  แรงมา หรือคนงานไมเกิน  ๑๐  คน ๓๐๐  

   ข. เครื่องจักรเกิน  ๑๐  แรงมา  แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา   
หรือคนงานไมเกิน  ๒๐  คน 

๕๐๐ 
 

 

   ค. เครื่องจักรเกิน  ๒๐  แรงมา  แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา   
หรือคนงานไมเกิน  ๕๐  คน 

๑,๐๐๐  

   ง. เครื่องจักรเกิน  ๕๐  แรงมา  หรือคนงานเกิน  ๕๐  คน ๑,๕๐๐  

 (๒๘) การเก็บถนอมอาหารดวยเคร่ืองจักรมีกําลังตั้งแต ๕ แรงมา     

   ก. เครื่องจักรไมเกิน ๑๐  แรงมา หรือคนงานไมเกิน  ๑๐  คน ๓๐๐  

   ข. เครื่องจักรเกิน  ๑๐  แรงมา  แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา   
หรือคนงานไมเกิน  ๒๐  คน 

๕๐๐ 
 

 

   ค. เคร่ืองจักรเกิน  ๒๐  แรงมา  แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา   

หรือคนงานไมเกิน  ๕๐  คน 

๑,๐๐๐  

   ง. เครื่องจักรเกิน  ๕๐  แรงมา  หรือคนงานเกิน  ๕๐  คน ๑,๕๐๐  
  



๘ 

ลําดับท่ี ประเภทของกิจการ 
อัตรา

คาธรรมเนียม 
(บาท/ป) 

หมายเหตุ 

๔ กิจการเก่ียวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณแพทย  เครื่องสําอาง  
ผลิตภัณฑชําระลาง 

  

 (๑) การผลิต การโม บด การผสม  การบรรจุยาดวย 
เครื่องจักร 

  

   ก. เครื่องจักรไมเกิน  ๑๐ แรงมา  หรือคนงานไมเกิน ๑๐ คน ๓๐๐  
   ข. เครื่องจักรเกิน  ๑๐  แรงมา  แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา  

หรือคนงานไมเกิน  ๒๐  คน 
๕๐๐  

   ค. เครื่องจักรเกิน  ๒๐  แรงมา  แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา  
หรือคนงานไมเกิน  ๕๐  คน 

๑,๐๐๐  

 ง. เครื่องจักรเกิน  ๕๐  แรงมา  หรือคนงานเกิน  ๕๐  คน ๑,๕๐๐  
 (๒) การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  

เครื่องสําอางตาง ๆ 
  

   ก. เครื่องจักรไมเกิน ๑๐ แรงมา หรือคนงานไมเกิน ๑๐ คน ๓๐๐  
   ข. เครื่องจักรเกิน  ๑๐  แรงมา  แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา  

หรือคนงานไมเกิน  ๒๐  คน 
๕๐๐ 

 
 

   ค. เครื่องจักรเกิน  ๒๐  แรงมา  แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา  
หรือคนงานไมเกิน  ๕๐  คน 

๑,๐๐๐ 
 

 

   ง. เครื่องจักรเกิน ๕๐  แรงมาหรือคนงานเกิน  ๕๐  คน ๑,๕๐๐  
 (๓) การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี   

   ก. เครื่องจักรไมเกิน ๑๐ แรงมา หรือคนงานไมเกิน ๑๐ คน ๓๐๐  
   ข. เครื่องจักรเกิน  ๑๐  แรงมา  แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา  

หรือคนงานไมเกิน  ๒๐  คน 
๕๐๐  

   ค. เครื่องจักรเกิน  ๒๐  แรงมา  แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา  
หรือคนงานไมเกิน  ๕๐  คน 

๑,๐๐๐ 
 

 

   ง. เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงมา  หรือคนงานเกิน  ๕๐  คน ๑,๕๐๐  
 (๔) การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป   

   ก. เครื่องจักรไมเกิน ๑๐ แรงมา หรือคนงานไมเกิน ๑๐ คน ๓๐๐  
   ข. เครื่องจักรเกิน  ๑๐  แรงมา  แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา  

หรือคนงานไมเกิน  ๒๐  คน 
๕๐๐ 

 
 

   ค. เคร่ืองจักรเกิน ๒ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา หรือคนงาน 

ไมเกิน ๕๐ คน 
๑,๐๐๐ 

 
 

   ง. เครื่องจักรเกิน  ๕๐  แรงมา  หรือคนงานเกิน  ๕๐  คน ๑,๕๐๐  
 (๕) การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ   

   ก. เครื่องจักรไมเกิน ๑๐ แรงมาหรือ คนงานไมเกิน ๑๐ คน ๓๐๐  
   ข. เคร่ืองจักรเกิน  ๑๐  แรงมา  แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา   

หรือคนงานไมเกิน  ๒๐  คน 

๕๐๐  

  



๙ 

ลําดับท่ี ประเภทของกิจการ 
อัตรา

คาธรรมเนียม 
(บาท/ป) 

หมายเหตุ 

   ค. เครื่องจักรเกิน  ๒๐  แรงมา  แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา  
หรือคนงานไมเกิน   ๕๐  คน 

๑,๐๐๐ 
 

 

   ง. เครื่องจักรเกิน  ๕๐  แรงมา  หรือคนงานเกิน  ๕๐  คน ๑,๕๐๐  

๕ กิจการท่ีเก่ียวกับการเกษตร   

 (๑) การอัด  การสกัด  เอาน้ํามันจากพืช   

   ก. เครื่องจักรไมเกิน ๑๐ แรงมา หรือคนงานไมเกิน ๑๐  คน ๓๐๐  

   ข. เครื่องจักรเกิน  ๑๐  แรงมา  แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา  

หรือคนงานไมเกิน   ๒๐   คน 

๕๐๐ 

 

 

   ค. เครื่องจักรเกิน  ๒๐  แรงมา  แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา  

หรือคนงานไมเกิน   ๕๐   คน 

๑,๐๐๐ 

 

 

   ง. เครื่องจักรเกิน  ๕๐  แรงมา  หรือคนงานเกิน  ๕๐  คน ๑,๕๐๐  

 (๒)  การลาง  การอบ  การรม  ยางดิบ   

   ก. เครื่องจักรไมเกิน ๑๐ แรงมา หรือคนงานไมเกิน ๑๐ คน ๓๐๐  

   ข. เครื่องจักรเกิน  ๑๐  แรงมา  แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา  
หรือคนงานไมเกิน  ๒๐  คน 

๕๐๐ 
 

 

   ค. เครื่องจักรเกิน  ๒๐  แรงมา  แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา  

หรือคนงานไมเกิน   ๕๐   คน 

๑,๐๐๐ 

 

 

   ง. เครื่องจักรเกิน  ๕๐  แรงมา  หรือคนงานเกิน  ๕๐  คน ๑,๕๐๐  

 (๓) การสะสมยางดิบ  ยางแผน  และเศษยาง   

   ก. พ้ืนท่ีไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร ๓๐๐  

   ข. พ้ืนท่ีเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ๕๐๐  

   ค. พ้ืนท่ีเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป ๑,๐๐๐  

 (๔) การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  หรือแปงอ่ืน ๆ   
ในทํานองเดียวกันดวยเครื่องจักร 

  

   ก. เครื่องจักรไมเกิน ๑๐ แรงมาหรือคนงานไมเกิน ๑๐ คน ๓๐๐  

   ข. เครื่องจักรเกิน  ๑๐  แรงมา  แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา  
หรือคนงานไมเกิน   ๒๐   คน 

๕๐๐ 
 

 

   ค. เครื่องจักรเกิน  ๒๐  แรงมา  แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา   
หรือคนงานไมเกิน  ๕๐  คน 

๑,๐๐๐ 
 

 

   ง. เครื่องจักรเกิน  ๕๐  แรงมา  หรือคนงานเกิน  ๕๐  คน ๑,๕๐๐  

 (๕)  การสีขาวดวยเครื่องจักร   

   ก. เครื่องจักรไมเกิน ๑๐ แรงมา หรือคนงานไมเกิน ๑๐ คน ๑๐๐  

   ข. เครื่องจักรเกิน  ๑๐  แรงมา  แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา  

หรือคนงานไมเกิน  ๒๐  คน 
 

๓๐๐ 

 

 

  



๑๐ 

ลําดับท่ี ประเภทของกิจการ 
อัตรา

คาธรรมเนียม 
(บาท/ป) 

หมายเหตุ 

   ค. เครื่องจักรเกิน  ๒๐  แรงมา  แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา  

หรือคนงานไมเกิน  ๕๐  คน 

๕๐๐ 

 

 

   ง. เครื่องจักรเกิน  ๕๐  แรงมา  หรือคนงานเกิน  ๕๐  คน ๑,๐๐๐  

 (๖) การผลิตปุย   

   ก. เครื่องจักรไมเกิน ๑๐ แรงมา  หรือคนงานไมเกิน ๑๐ คน ๓๐๐  

   ข. เครื่องจักรเกิน  ๑๐  แรงมา  แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา  

หรือคนงานไมเกิน  ๒๐  คน 

๕๐๐ 

 

 

   ค. เครื่องจักรเกิน  ๒๐  แรงมา  แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา  

หรือคนงานไมเกิน  ๕๐  คน 

๑,๐๐๐ 

 

 

   ง. เครื่องจักรเกิน  ๕๐  แรงมา  หรือคนงานเกิน  ๕๐  คน ๑,๕๐๐  

 (๗) การสะสมปุย   

   ก.  พ้ืนท่ีไมเกิน ๕๐ ตารางเมตร ๑๐๐  

   ข. พ้ืนท่ีตั้งแต ๕๑ – ๑๐๐ ตารางเมตร ๒๐๐  

   ค.  พ้ืนท่ีตั้งแต  ๑๐๑ –  ๒๐๐ ตารางเมตร  ๓๐๐  

   ง. พ้ืนท่ีตั้งแต ๒๐๑ ตารางเมตรข้ึนไป ๕๐๐  

   ค. พ้ืนท่ีตั้งแต  ๑,๐๐๑  ตารางเมตรข้ึนไป ๑,๐๐๐  

   ง. เครื่องจักรเกิน  ๕๐  แรงมา หรือคนงานเกิน  ๕๐  คน ๑,๕๐๐  

๖ กิจการท่ีเก่ียวกับโลหะหรือแร   

 (๑) การกลึง  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  

การอัดโลหะ  ดวยเครื่องจักรหรือกาซ  หรือไฟฟา 

  

   ก. เครื่องจักรไมเกิน ๑๐ แรงมา หรือคนงานไมเกิน ๑๐ คน ๓๐๐  

   ข. เครื่องจักรเกิน  ๑๐  แรงมา  แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา  

หรือคนงานไมเกิน  ๒๐  คน 

๕๐๐ 

 

 

   ค. เครื่องจักรเกิน ๒๐ แรงมา  หรือคนงานไมเกิน ๕๐ คน ๑,๐๐๐  

   ง. เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงมา  หรือคนงานเกิน ๕๐ คน ๑,๕๐๐  

๗ กิจการเก่ียวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล   

   (๑) การตอ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพนสี  

การพนสารกันสนิมยานยนต 

  

   ก. ใชพ้ืนท่ีไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร  ๕๐๐  

   ข. ใชพ้ืนท่ีตั้งแต  ๕๑ - ๑๐๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐  

   ค. ใชพ้ืนท่ีตั้งแต   ๑๐๑  ตารางเมตรข้ึนไป ๑,๕๐๐  

 (๒) การปะ  การเชื่อมยาง  การตั้งศูนยถวงลอ การซอม  

การปรับแตง ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบ

ของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล 

  

  



๑๑ 

ลําดับท่ี ประเภทของกิจการ 
อัตรา

คาธรรมเนียม 
(บาท/ป) 

หมายเหตุ 

   ก. ใชพ้ืนท่ีไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร  ๕๐๐  

   ข. ใชพ้ืนท่ีตั้งแต ๕๑ – ๑๐๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐  

   ค. ใชพ้ืนท่ีตั้งแต   ๑๐๑  ตารางเมตรข้ึนไป ๑,๕๐๐  

 (๓) การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต เครื่องจักร หรือ

เครื่องกล ซ่ึงมีไวบริการหรือจําหนาย มีการซอม หรือปรับปรุง

เครื่องจักรดังกลาวดวย 

  

   ก. ใชพ้ืนท่ีไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร  ๕๐๐  

   ข. ใชพ้ืนท่ีตั้งแต ๕๑ –  ๑๐๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐  

   ค. ใชพ้ืนท่ีตั้งแต   ๑๐๑  ตารางเมตรข้ึนไป ๑,๕๐๐  

 (๔) การลาง การอัดฉีดยานยนต    

   ก. ใชพ้ืนท่ีไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร  ๓๐๐  

   ข. ใชพ้ืนท่ีตั้งแต ๕๑ – ๑๐๐  ตารางเมตร ๕๐๐  

   ค. ใชพ้ืนท่ีตั้งแต   ๑๐๑  ตารางเมตรข้ึนไป ๑,๐๐๐  

๘ กิจการท่ีเก่ียวกับไม   

 (๑) การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดรอง 

การทําค้ิว หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร 

  

   ก. เครื่องจักรไมเกิน ๑๐ แรงมา หรือคนงานไมเกิน ๑๐ คน ๓๐๐  

   ข. เครื่องจักรเกิน ๑๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา  

หรือคนงานไมเกิน ๒๐ คน 

๕๐๐ 

 

 

   ค. เครื่องจักรเกิน ๒๐ แรงมา แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา  

หรือคนงานไมเกิน ๕๐ คน 

๑,๐๐๐ 

 

 

   ง. เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงมา หรือคนงานเกิน ๕๐ คน  ๑,๕๐๐  

 (๒) การอบไม   

   ก. พ้ืนท่ีไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ๓๐๐  

   ข. พ้ืนท่ีเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๕๐๐  ตารางเมตร ๕๐๐  

   ค. พ้ืนท่ีเกิน ๕๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป ๑,๐๐๐  

 (๓) การเผาถาน    

   ก. เครื่องจักรไมเกิน ๑๐ แรงมา หรือคนงานไมเกิน ๑๐ คน ๓๐๐  

   ข. เครื่องจักรเกิน ๑๐  แรงมา แตไมเกิน ๒๐  แรงมา  

หรือคนงานไมเกิน  ๒๐  คน 

๕๐๐  

   ค. เครื่องจักรเกิน ๒๐ แรงมา ไมเกิน ๕๐  แรงมา  

หรือคนงานไมเกิน ๕๐  คน 

๑,๐๐๐  

   ง. เครื่องจักรเกิน ๕๐  แรงมา หรือคนงานเกิน ๕๐ คน  ๑,๕๐๐  
  



๑๒ 

ลําดับท่ี ประเภทของกิจการ 
อัตรา

คาธรรมเนียม 
(บาท/ป) 

หมายเหตุ 

๙ กิจการท่ีเก่ียวกับบริการ   

 (๑) การประกอบกิจการสถานท่ี อาบน้ํา อบไอน้ํา  อบสมุนไพร
และการประกอบกิจการสปา  

  

   ก. พ้ืนท่ีไมเกิน ๒๐๐  ตารางเมตร ๒๐๐  
   ข. พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ๓๐๐  
   ค. พ้ืนท่ีเกิน  ๑,๐๐๐   ตารางเมตรข้ึนไป ๕๐๐  
 (๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด  และคาราโอเกะ   
   ก. พ้ืนท่ีไมเกิน  ๒๐๐   ตารางเมตร ๕๐๐  
   ข. พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ๑,๐๐๐  
   ค. พ้ืนท่ีเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป ๑,๕๐๐  
 (๓) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียว   
   ก. จํานวนไมเกิน  ๑๐  หอง ๒๐๐  
   ข. จํานวนเกิน  ๑๐  หอง  แตไมเกิน  ๕๐  หอง ๕๐๐  
   ค. จํานวนเกิน ๕๐  หองข้ึนไป ๑,๐๐๐  
 (๔) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา  

หองแบงเชา หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
  

   ก. จํานวนเกิน ๕ หอง แตไมเกิน ๑๐ หอง ๒๐๐  
   ข. จํานวนเกิน ๑๐ หอง แตไมเกิน ๓๐ หอง  ๓๐๐  
   ค. จํานวนเกิน ๓๐ หอง แตไมเกิน ๕๐ หอง ๕๐๐  
   ง. จํานวนเกิน ๕๐ หองข้ึนไป ๑,๐๐๐  
 (๕) การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอ่ืน 

ในทํานองเดียวกัน 
  

   ก. พ้ืนท่ีไมเกิน  ๒๐๐   ตารางเมตร ๕๐๐  
   ข. พ้ืนท่ีเกิน  ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ๑,๐๐๐  
   ค. พ้ืนท่ีเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป ๑,๕๐๐  
 (๖)  การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแตงผม   
   ก. หองธรรมดา ๑๐๐  
   ข. หองปรับอากาศ ๒๐๐  

๑๐ กิจการท่ีเก่ียวกับสิ่งทอ   
 (๑) การเย็บผาดวยเครื่องจักร   
   ก. ตั้งแต  ๕  เครื่อง  แตไมถึง  ๑๐  เครื่อง ๒๐๐  
   ข. ตั้งแต  ๑๐  เครื่อง  แตไมถึง  ๕๐  เครื่อง ๕๐๐  
   ค .ตั้งแต  ๕๐  เครื่อง  แตไมถึง  ๑๐๐  เครื่อง ๘๐๐  
   ง. ตั้งแต  ๑๐๐  เครื่องข้ึนไป    ๑,๐๐๐  
 (๒) การพิมพผา หรือการพิมพบนสิ่งทออ่ืน ๆ    
   ก. เครื่องจักรไมเกิน ๑๐ แรงมา หรือคนงานไมเกิน ๑๐ คน ๓๐๐  

  



๑๓ 

ลําดับท่ี ประเภทของกิจการ 
อัตรา

คาธรรมเนียม 
(บาท/ป) 

หมายเหตุ 

   ข. เครื่องจักรเกิน  ๑๐  แรงมา  แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา  

หรือคนงานไมเกิน  ๒๐  คน 

๕๐๐ 

 

 

   ค. เครื่องจักรเกิน  ๒๐  แรงมา  แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา  

หรือคนงานไมเกิน  ๕๐  คน 

๑,๐๐๐ 

 

 

   ง. เครื่องจักรเกิน  ๕๐  แรงมา หรือคนงานเกิน  ๕๐  คน  ๑,๕๐๐  

 (๓) การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผา ดวยเครื่องจักร   

   ก. ใชเครื่องซักผา หรือเครื่องจักร ต่ํากวา ๒ เครื่อง ๑๐๐  

   ข. ใชเครื่องซักผา หรือเครื่องจักร ตั้งแต ๒ - ๕ เครื่อง ๒๐๐  

   ค. ใชเครื่องซักผา หรือเครื่องจักร ตั้งแต  ๖ เครื่องข้ึนไป ๓๐๐  

๑๑ กิจการท่ีเก่ียวกับหิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุท่ีคลายคลึง   

 (๑) การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนตหรือวัตถุท่ีคลายคลึง   

   ก. เครื่องจักรไมเกิน ๑๐ แรงมา หรือ  คนงานไมเกิน  ๑๐ คน ๓๐๐  

   ข. เครื่องจักรเกิน ๑๐  แรงมา แตไมเกิน  ๒๐ แรงมา   

หรือคนงานไมเกิน  ๒๐  คน 

๕๐๐ 

 

 

   ค. เครื่องจักรเกิน ๒๐ แรงมา แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา  

หรือคนงานไมเกิน  ๕๐  คน 

๑,๐๐๐ 

 

 

   ง. เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงมา หรือคนงานเกิน ๕๐ คน  ๑,๕๐๐  

 (๒) การสะสมซีเมนต หิน ทราย หรือวัตถุท่ีคลายคลึงกัน   

   ก. ใชพ้ืนท่ีต่ํากวา ๑,๖๐๐ ตารางเมตร ๓๐๐  

   ข. ใชพ้ืนท่ีตั้งแต ๑,๖๐๐ - ๓,๒๐๐ ตารางเมตร ๕๐๐  

   ค. ใชพ้ืนท่ีเกิน ๓,๒๐๑  ตารางเมตรข้ึนไป ๑,๐๐๐  

 (๓) การผสมซีเมนต   

   ก.เครื่องจักรไมเกิน  ๑๐  แรงมา หรือคนงานไมเกิน  ๑๐  คน ๓๐๐  

   ข. เครื่องจักรเกิน ๑๐ แรงมา  แตไมเกิน ๒๐ แรงมา  

หรือคนงานไมเกิน  ๒๐  คน 

๕๐๐ 

 

 

   ค. เครื่องจักรเกิน ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา  

หรือคนงาน ไมเกิน  ๕๐  คน 

๑,๐๐๐ 

 

 

   ง. เครื่องจักรเกิน ๕๐  แรงมา หรือคนงานเกิน  ๕๐  คน  ๑,๕๐๐  

   ค. พ้ืนท่ีเกิน   ๕๐๐   ตารางเมตรข้ึนไป ๑,๕๐๐  

๑๒ กิจการท่ีเก่ียวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี   

 (๑) การบรรจุ การสะสม การขนสงกาซ   

   ก. ใชพ้ืนท่ีไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ๓๐๐  

   ข. พ้ืนท่ีเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร ๕๐๐  

   ค. พ้ืนท่ีเกิน   ๕๐๐   ตารางเมตรข้ึนไป ๑,๐๐๐  
  



๑๔ 

ลําดับท่ี ประเภทของกิจการ 
อัตรา

คาธรรมเนียม 
(บาท/ป) 

หมายเหตุ 

 (๒) การสะสมการขนสง น้ํามัน ปโตรเลียม หรือผลิตภัณฑ 
ปโตรเลียมตาง ๆ  

  

   ก. พ้ืนท่ีไมเกิน   ๒๐๐   ตารางเมตร ๓๐๐  

   ข. พ้ืนท่ีเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร ๕๐๐  

   ค. พ้ืนท่ีเกิน   ๕๐๐   ตารางเมตรข้ึนไป ๑,๐๐๐  

๑๓ กิจการอ่ืน ๆ   

 (๑) การพิมพหนังสือ หรือสิ่งพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันดวย

เครื่องจักร 

  

   ก. เครื่องจักรไมเกิน ๑๐ แรงมา หรือคนงานไมเกิน ๑๐ คน ๒๐๐  

   ข. เครื่องจักรเกิน  ๑๐  แรงมา แตไมเกิน  ๒๐  แรงมา   
หรือคนงานไมเกิน   ๒๐  คน 

๓๐๐ 
 

 

   ค. เครื่องจักรเกิน  ๒๐  แรงมา แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา  
หรือคนงานไมเกิน  ๕๐  คน 

๕๐๐ 
 

 

   ง. เครื่องจักรเกิน  ๕๐  แรงมา หรือคนงานเกิน  ๕๐  คน  ๑,๐๐๐  

 (๒) การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณ       
อิเล็กทรอนิกส  

  

   ก. เครื่องจักรไมเกิน ๑๐ แรงมา หรือคนงานไมเกิน ๑๐ คน ๓๐๐  

   ข. เครื่องจักรเกิน ๑๐ แรงมาไมเกิน ๒๐ แรงมาคน  

หรือคนงานไมเกิน ๒๐ คน 

๕๐๐  

   ค. เครื่องจักรเกิน  ๒๐  แรงมา แตไมเกิน  ๕๐  แรงมา  
หรือคนงานไมเกิน  ๕๐  คน 

๑,๐๐๐  

  ง. เครื่องจักรเกิน  ๕๐  แรงมา หรือคนงานเกิน  ๕๐  คน ๑,๕๐๐  

 (๓) การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือการถายเอกสาร   

   ก. โดยใชเครื่องต่ํากวา ๒ เครื่อง ๒๐๐  

   ข. โดยใชเครื่องตั้งแต ๒ - ๕ เครื่อง ๕๐๐  

   ค. โดยใชเครื่องตั้งแต ๖ เครื่องข้ึนไป ๑,๐๐๐  

 (๔) การสะสมวัตถุ หรือสิ่งของท่ีชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช   

   ก. พ้ืนท่ีไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร ๒๐๐  

   ข. พ้ืนท่ีเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร ๓๐๐  

   ค. พ้ืนท่ีเกิน  ๕๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป ๕๐๐  

 (๕) การประกอบกิจการโกดังสินคา   

   ก. พ้ืนท่ีไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร ๓๐๐  

   ข. พ้ืนท่ีเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร ๕๐๐  

   ค. พ้ืนท่ีเกิน  ๕๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป ๑,๐๐๐  

 (๖) การลางขวด ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลว   
  



๑๕ 

ลําดับท่ี ประเภทของกิจการ 
อัตรา

คาธรรมเนียม 
(บาท/ป) 

หมายเหตุ 

   ก. เครื่องจักรไมเกิน ๑๐ แรงมา หรือคนงานไมเกิน ๑๐ คน ๒๐๐  
   ข. เครื่องจักรเกิน ๑๐ แรงมา  แตไมเกิน ๒๐ แรงมา  

หรือคนงานไมเกิน  ๒๐  คน 
๓๐๐ 

 
 

   ค. เครื่องจักรเกิน ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา  
หรือคนงานไมเกิน  ๕๐  คน 

๕๐๐ 
 

 

   ง. เครื่องจักรเกิน  ๕๐  แรงมา  หรือคนงานเกิน  ๕๐  คน  ๑,๐๐๐  
    (๗) การพิมพสีลงบนวัตถุท่ีไมใชสิ่งทอ   
   ก. พ้ืนท่ีไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร ๓๐๐  
   ข. พ้ืนท่ีเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร ๕๐๐  
   ค. พ้ืนท่ีเกิน  ๕๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป ๑,๐๐๐  
 (๘) การกอสราง   
   ก. เครื่องจักรไมเกิน ๑๐ แรงมา หรือ คนงานไมเกิน ๑๐ คน ๓๐๐  
   ข. เครื่องจักรเกิน ๑๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา  

หรือคนงานไมเกิน  ๒๐  คน 
๕๐๐ 

 
 

   ค. เครื่องจักรเกิน ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๕๐ แรงมา  
หรือคนงานไมเกิน  ๕๐  คน 

๑,๐๐๐ 
 

 

   ง. เครื่องจักรเกิน  ๕๐  แรงมา หรือคนงานเกิน  ๕๐  คน  ๑,๕๐๐  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                         แบบ  กอ.๑
   

คําขอรับใบอนุญาต 
 

เขียนท่ี………………………………… 
วันท่ี………….เดือน………………….พ.ศ……………… 

เรียน     เจาพนักงานทองถ่ิน 
 
            ขาพเจา………..…………………………………………………...อายุ………..……ป  สัญชาติ........…………….. 
อยูบานเลขท่ี………...ตรอก/ซอย………………ถนน…………………ตําบล………………..……อําเภอ………………..………
จังหวัด…………………………………….…… รหัสไปรษณีย……………………………….โทรศัพท……………..………………… 
ขอยื่นเรื่องราวตอเจาพนักงานทองถ่ินเพ่ือขอรับใบอนุญาต/ตอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอ 
สุขภาพประเภท…………………………………………………………………………………..……………………..………………………. 
ชื่อสถานท่ีประกอบการ…………………………………………………………….............……………………………………………… 
ตั้งอยูบานเลขท่ี………...ตรอก/ซอย………………ถนน……………ตําบล…………………….…อําเภอ…………………………..
จังหวัด……………………………..…รหัสไปรษณีย……………………………………….โทรศัพท……………………………………. 
 พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลว คือ 
 ๑. สําเนาทะเบียนบานของสถานท่ีประกอบการ  หากเปนนิติบุคคลใหนําสําเนาหนังสือรับรอง 
การจดทะเบียนนิติบุคคลมาประกอบดวย 
 ๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอรับใบอนุญาต 
 ๓. หลักฐานแสดงวาอาคารนั้นสามารถใชประกอบการไดโดยถูกตองตามกฎหมายวาดวย 
การควบคุมอาคาร 
 ๔. กรณีเจาของไมสามารถยื่นคําขอดวยตนเองไดใหผูรับมอบอํานาจนําหนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตอง 
ตามกฎหมายพรอมบัตรประจําตัวของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจมาแสดง 
 
  ขอรับรองวา  ขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
  
      ลงชื่อ……........……………………………………… 
       (………………………………………) 
            ผูขอรับใบอนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 



 
 (ดานหลัง) 

ความเห็นของเจาหนาท่ีตามลําดับ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….. 
 

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

 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

 
ความเห็นปลัดอบต. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………… 

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

 
คําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

                          เจาพนักงานทองถ่ิน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  แบบ  กอ.๒ 

 
 
 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 
เลมท่ี……..เลขท่ี………/………….. 

 
(๑)  เจาพนักงานทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบลทุงนารี  อนุญาตให..................................                   

…………………………………………………………………………สัญชาติ………………….อยูบานเลขท่ี………...…..…...หมูท่ี…………
ตําบล………………..……..................อําเภอ……………………จังหวัด….…………….หมายเลขโทรศัพท………………………. 
  ชื่อสถานประกอบกิจการ…………………………………………………………………….……………………….
ประเภท…………………………………………………………………………………………………….ตั้งอยูบานเลขท่ี………...หมูท่ี………
ตําบล………………อําเภอ……………….จังหวัด…………………หมายเลขโทรศัพท…………………………. 
  เสียคาธรรมเนียมปละ……………..บาท (…………………………………..) ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี………..
เลขท่ี………….ลงวันท่ี……………………………………… 
  (๒)  ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอบัญญัติองคการ
บริหารสวนตําบลทุงนารี  เรื่อง  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
  (๓)  หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืน 
ท่ีเก่ียวของโดยมิอาจแกไขได  เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 

(๔)  ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย  คือ 
      ๔.๑) …………………………………………………………………………………… 
      ๔.๒) ……………………………………………………………………………………… 

  ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดถึงวันท่ี................เดือน................................พ.ศ......................... 
                                        ออกให ณ วันท่ี................เดือน................................พ.ศ.......................... 

 
 

(ลงชื่อ) 
           (…………………………………..........)  
                     ตําแหนง……………………………………………… 
                 เจาพนักงานทองถ่ิน 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 (ดานหลัง) 

 
รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม 

 
 

     วัน/เดือน/ป 
ท่ีออกใบอนุญาต 

     วัน/เดือน/ป 
ท่ีสิ้นอายุใบอนุญาต 

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

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                      แบบ กอ.๓ 

คําขอตออายุใบอนุญาต 
 
                                   เลขท่ี................................................................... 
                                                                         เขียนท่ี.................................................................. 
       วันท่ี...............เดือน............................พ.ศ............ 
  

ขาพเจา............................................................................อายุ...................ป  สัญชาติ............................ 
อยูบานเลขท่ี.......................หมูท่ี..................ตรอก/ซอย..........ถนน....................ตําบล/แขวง............................. 
อําเภอ/เขต....................จังหวดั.............................รหัสไปรษณีย............................โทรศัพท................................ 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน....................................................................................................................... 
 ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภท............................... 
.............................................................................................................................................................................. 
ตอนายกองคการบริหารสวนตําบล............................โดยใชชื่อสถานประกอบกิจการวา...................................... 
พ้ืนท่ีประกอบการ...........................ตารางเมตร  จํานวนคนงาน...................คน ตั้งอยู ณ เลขท่ี.......................... 
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