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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคลองมะเด่ือ 
เรื่อง   กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคลองมะเดื่อ  วาดวยกิจการท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘   

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหาร 

สวนตําบลคลองมะเดื่ อ โดยความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารส วนตํ าบลคลองมะเดื่ อ   

และนายอําเภอกระทุมแบน  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคลองมะเดื่อ  เรื่อง  กิจการ

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลคลองมะเดื่อตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบัญญัติตําบลคลองมะเดื่อ  เรื่อง  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  

พุทธศักราช  ๒๕๕๒   

ขอ ๔ บรรดาขอบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลวกอน  

ขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๕ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลคลองมะเดื่อรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 
 

 

ขอ ๖ ในขอบัญญัตินี้   
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“สถานประกอบกิจการ”  หมายความวา  สถานที่ท่ีใชในการประกอบกิจการท่ีเปนอันตราย 

ตอสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีออกตามความในมาตรา  ๓๑  แหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“การคา”  หมายความวา  การประกอบธุรกิจ  การพาณิชย  การอุตสาหกรรม  การเกษตร   

การผลิต  หรือใหบริการใด ๆ  เพ่ือหาประโยชนอันมีมูลคา 

“ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลท่ีเรียกชื่ออยางอื่นซึ่งรับผิดชอบ  

การดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

“คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

“มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบ  หรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก 

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบ  หรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย

ของสาธารณชน 

“มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของ

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบ  หรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบ  หรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองมะเดื่อ 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๗ ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้เปนกิจการท่ีตองมีการควบคุมภายในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลคลองมะเดื่อ 

  (๑) กิจการที่เกี่ยวกับสัตวเล้ียง 
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   (๑.๑)  การเพาะพันธุ  เล้ียง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด 

   (๑.๒)  การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ

ทํานองเดียวกัน  เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ท้ังนี้  ไมวาจะมีการเรียกเก็บ 

คาดูหรือคาบริการในทางตรงหรือทางออม  หรือไมก็ตาม 

  (๒) กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

   (๒.๑)  การฆา  หรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  เรขาย  หรือ

ขายในตลาด 

   (๒.๒)  การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว 

   (๒.๓)  การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

   (๒.๔)  การเคี่ยวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว 

   (๒.๕)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือก  กระดอง  

กระดูก  เขา  หนัง  ขนสัตวหรือสวนอื่น ๆ  ของสัตวดวยการตม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ  ซึ่งมิใช

เพ่ือเปนอาหาร 

   (๒.๖)  การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอื่นใดตอสัตว

หรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว 

   (๒.๗)  การผลิต  แปรรูป  สะสมหรือลางครั่ง   

  (๓) กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  

การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  

เตาเจ้ียว  ซีอิ๊ว  น้ําจ้ิม  หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ   

   (๓.๒)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว  ไดแก  

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

น้ําบูดู  ไตปลา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

   (๓.๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แชอิ่ม  จากผัก  

ผลไม  หรือพืชอยางอื่น 
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   (๓.๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก  บด  

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

   (๓.๕)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุลูกชิ้น 

   (๓.๖)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  

เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋  เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

   (๓.๗)  การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  สปาเกตตี้  พาสตา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ   

ที่คลายคลึงกัน 

   (๓.๘)  การผลิต  ขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  ขนมอบอื่น ๆ   

   (๓.๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ํานม  หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว   

   (๓.๑๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑเนย  

ผลิตภัณฑเนยเทียม  และผลิตภัณฑเนยผสม 

   (๓.๑๑)  การผลิตไอศกรีม   

   (๓.๑๒)  การคั่ว  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ 

   (๓.๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ใบชาแหง  ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 

   (๓.๑๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  ไวน

น้ําสมสายชู  ขาวหมาก  น้ําตาลเมา 

   (๓.๑๕)  การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ 

   (๓.๑๖)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุ  หรือขนสงน้ําแข็ง 

   (๓.๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจาก

พืช  ผัก  ผลไม  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด   

   (๓.๑๘)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

   (๓.๑๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแตงอาหาร 

   (๓.๒๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม 

   (๓.๒๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุแบะแซ 

   (๓.๒๒)  การแกะ  ตัดแตง  ลางสัตวน้ํา  ที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น 
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   (๓.๒๓)  การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 

   (๓.๒๔)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 

  (๔) กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑ 

ทําความสะอาด 

   (๔.๑)  การผลิต  โม  บด  ผสม  หรือบรรจุยา 

   (๔.๒)  การผลิต  บรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอาง  

รวมทั้งสบูที่ใชกับรางกาย 

   (๔.๓)  การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

   (๔.๔)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

   (๔.๕)  การผลิตผงซักฟอก  สบู   น้ํายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑ

ทําความสะอาดตาง ๆ 

  (๕) กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

   (๕.๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช 

   (๕.๒)  การลาง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ 

   (๕.๓)  การผลิต  หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  แปงจากพืช  หรือ

แปงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

   (๕.๔)  การสีขาว  นวดขาวดวยเครือ่งจักร  หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ  ก็ตาม 

   (๕.๕)  การผลิตยาสูบ 

   (๕.๖)  การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช   

   (๕.๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย 

   (๕.๘)  การผลิตเสนใยจากพืช 

   (๕.๙)  การตาก  สะสม  ขนถายผลผลิตของมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  

ขาวโพด 

  (๖) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 
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   (๖.๑)  การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณ  หรือเครื่องใชตาง ๆ  

ดวยโลหะหรือแร 

   (๖.๒)  การถลุงแร  การหลอม  หรือหลอโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

   (๖.๓)  การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร  

หรือกาซ  หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

   (๖.๔)  การเคลือบ  ชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือ

โลหะอื่นใด  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

   (๖.๕)  การขัด  ลางโลหะดวยเครื่องจักร  หรือสารเคมี  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

   (๖.๖)  การทําเหมืองแร  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือลางแร 

  (๗) กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

   (๗.๑)  การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต 

   (๗.๒)  การผลิตยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล   

   (๗.๓)  การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟา  

ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

   (๗.๔)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไว

บริการหรือจําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือ

เครื่องกลดังกลาวดวย 

   (๗.๕)  การลาง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต 

   (๗.๖)  การผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่ 

   (๗.๗)  การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต  หรือตั้งศูนยถวงลอ   

   (๗.๘)  การผลิต  ซอม  ประกอบ  หรืออัดผาเบรก  ผาคลัตช 

   (๗.๙)  การสะสม  การซอมเครื่องกล  เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณท่ีเปน

สวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลเกา 

  (๘) กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ 

   (๘.๑)  การผลิตไมขีดไฟ 
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   (๘.๒)  การเล่ือย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําคิ้ว  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร 

   (๘.๓)  การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แตงสําเร็จส่ิงของเครื่องใชหรือ

ผลิตภัณฑจากไม  หวาย  ชานออย 

   (๘.๔)  การอบไม 

   (๘.๕)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป 

   (๘.๖)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ 

   (๘.๗)  การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ 

   (๘.๘)  การเผาถาน  หรือสะสมถาน 

  (๙) กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

     (๙.๑)  การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการใน

สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

     (๙.๒)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด   

   (๙.๓)  การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  ยกเวนกิจการใน  (๙.๑)  หรือใน

สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

     (๙.๔)  การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  ยกเวนกิจการ

ใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๕)  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานที่พักที่มิใชโรงแรมที่จัดไวเพ่ือใหบริการ

พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๖)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบงเชา  

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๗)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

   (๙.๘)  การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  

คาราโอเกะ  หรือตูเพลง  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๙)  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน  

ยกเวนกิจการใน  (๙.๑) 
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   (๙.๑๐)  การประกอบกิจการการเลนสเกต  หรือโรลเลอรเบลด  หรือการเลนอื่น ๆ   

ในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๑๑)  การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

   (๙.๑๒)  การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย 

     (๙.๑๓)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก   

   (๙.๑๔)  การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวล่ิง  หรือตูเกม 

   (๙.๑๕)  การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 

   (๙.๑๖)  การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ 

     (๙.๑๗)  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  

วิทยาศาสตร  หรือส่ิงแวดลอม 

   (๙.๑๘)  การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย 

   (๙.๑๙)  การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ 

   (๙.๒๐)  การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ 

   (๙.๒๑)  การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเล้ียงหรือรับฝากสัตว

ชั่วคราว 

  (๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

   (๑๐.๑)  การปนดาย  กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักร  หรือทอผาดวยกี่กระตุก 

     (๑๐.๒)  การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  นุน  หรือใยสังเคราะห 

   (๑๐.๓)  การปนฝาย  นุน  ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๔)  การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๕)  การเย็บ  ปกผา  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๖)  การพิมพผา  และส่ิงทออื่น ๆ 

   (๑๐.๗)  การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๘)  การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ 
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  (๑๑) กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๑.๑)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

   (๑๑.๒)  การระเบิด  โม  บด  หรือยอยหินดวยเครื่องจักร 

   (๑๑.๓)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  ดวยซีเมนต  หรือวัตถุที่

คลายคลึง 

   (๑๑.๔)  การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมทั้งการขุด  

ตัก  ดูด  โม  บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการใน  (๑๑.๒) 

   (๑๑.๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

   (๑๑.๖)  การเล่ือย  ตัด  หรือประดิษฐหินเปนส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑตาง ๆ 

   (๑๑.๗)  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน 

   (๑๑.๘)  การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม   

   (๑๑.๙)  การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

   (๑๑.๑๐)  การผลิตกระดาษทราย  หรือผาทราย 

   (๑๑.๑๑)  การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

   (๑๑.๑๒)  การลาง  การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แกว  หิน  หรือ

วัตถุอื่นใด  ยกเวนกิจการใน  (๖.๕) 

  (๑๒) กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคก  และสารเคมีตาง ๆ   

   (๑๒.๑)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  หรือ 

สารตัวทําละลาย 

   (๑๒.๒)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกาซ 

   (๑๒.๓)  การผลิต  สะสม  กล่ัน  หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม 

   (๑๒.๔)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก 

   (๑๒.๕)  การพนสี  ยกเวนกิจการใน  (๗.๑) 

   (๑๒.๖)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก  

เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 
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   (๑๒.๗)  การโม  สะสม  หรือบดชัน 

   (๑๒.๘)  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 

   (๑๒.๙)  การผลิต  ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 

   (๑๒.๑๐)  การเคลือบ  ชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่

คลายคลึง 

   (๑๒.๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๒.๑๒)  การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

   (๑๒.๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแหง 

   (๑๒.๑๔)  การผลิต  สะสม  ขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ

ในการผลิตดอกไมเพลิง 

   (๑๒.๑๕)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 

   (๑๒.๑๖)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

   (๑๒.๑๗)  การผลิต  สะสม  บรรจุกาว 

  (๑๓) กิจการอื่น ๆ 

   (๑๓.๑)  การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

   (๑๓.๒)  การผลิต  ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  

หรืออุปกรณไฟฟา 

   (๑๓.๓)  การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๓.๔)  การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือถายเอกสาร 

   (๑๓.๕)  การสะสมวัตถุหรือส่ิงของที่ชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 

   (๑๓.๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา 

   (๑๓.๗)  การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลวเพื่อนําไปใชใหมหรือ

แปรสภาพเปนผลิตภัณฑใหม 

   (๑๓.๘)  การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

   (๑๓.๙)  การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 
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   (๑๓.๑๐)  การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร 

   (๑๓.๑๑)  การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง  หรือสัตวพาหะนําโรค 

   (๑๓.๑๒)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง 

   (๑๓.๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล 

ขอ ๘ สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้ท่ีตั้งอยูในเขตที่กฎหมาย 

วาดวยการผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลบังคับใช  หรือสถานประกอบกิจการใด 

ที่เขาขายเปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย

การนั้นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี 

หมวด  ๒ 

สถานทีต่ั้ง  ลักษณะอาคาร  และการสุขาภิบาล 
 

 

ขอ ๙ สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  

โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่น 

ที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการท่ีไมเขาขายเปนโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้น

จะตองมีสถานที่ตั้งตามที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด  โดยคํานึงถึงลักษณะและประเภทของ 

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้น ๆ  ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัยของ

ประชาชนหรือกอเหตุรําคาญดวย 

ขอ ๑๐ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ตองเปนอาคารท่ีมีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขอ

อนุญาตได  ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

  บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุม

อาคารและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือ

เครื่องหมายแสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

  (๒)  ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมาย

วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 



 หนา   ๑๐๓ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มถิุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

   (๓)  ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวย

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพ 

ที่ถูกสุขลักษณะเปนประจําทุกวัน 

ขอ ๑๑ สถานประกอบกิจการท่ีคนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตราย   

หรือส่ิงอ่ืนใด  อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ท่ีลางตาฉุกเฉิน  ตามความ

จําเปนและเหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการ  ตามท่ีกําหนดไวใน

กฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

ขอ ๑๒ สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

  (๑)  มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและ

ประเภทมูลฝอย  รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณท่ีเก็บภาชนะนั้น

อยูเสมอ 

  (๒)  ในกรณีที่มีการกําจัดเอง  ตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น   

และตองดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

  (๓)  กรณีที่มีมูลฝอยท่ีปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใดท่ีอาจเปน

อันตรายตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  จะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๓ สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวที่เปนพาหะของ

โรคติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

ขอ ๑๔ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับการประกอบอาหาร  

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงาน  ตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวย

สถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

ขอ ๑๕ สถานประกอบกิจการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัยเปน

สัดสวน  และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

 



 หนา   ๑๐๔ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มถิุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

หมวด  ๓ 

การอาชีวอนามัย  และความปลอดภัย 
 

 

ขอ ๑๖ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติ 

ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

ขอ ๑๗ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้ 

  (๑)  มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิง 

อยางนอยหกเดือนตอครั้ง  และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตน 

  (๒)  กรณีที่มีวัตถุอันตราย  ตองมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย

หรือส่ิงของที่อาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ  ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

หมวด  ๔ 

การควบคมุของเสีย  มลพิษหรือส่ิงใด ๆ 

ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ 
 

 

ขอ ๑๘ สถานประกอบกิจการใดท่ีการประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียงหรือ 

ความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมีหรือ 

วัตถุอันตราย  จะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมใิหเกดิผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปนอันตราย

ตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

หมวด  ๕ 

ใบอนุญาต 
 

 

ขอ ๑๙ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ีขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  หามมิใหผูใดดําเนิน

กิจการตามที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๗  ในลักษณะที่เปนการคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่น 



 หนา   ๑๐๕ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มถิุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ในการออกใบอนุญาต  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ   

เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวโดยท่ัวไปในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว   

ขอ ๒๐ ผู ใดประสงคจะประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๗  ในลักษณะ 

ที่เปนการคา  จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสาร 

และหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือขาราชการ  หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

  (๓)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร   

  (๔)  เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลคลองมะเดื่อ

ประกาศกําหนด 

ขอ ๒๑ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในหมวด  ๒  หมวด  ๓  

และหมวด  ๔   

  (๒)  ปฏิบัติดานสุขลักษณะของสถานที่  เครื่องมือหรืออุปกรณ  ระบบกําจัดหรือ

บําบัดของเสียและอื่น ๆ  ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศ

กําหนด   

ขอ ๒๒ ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง  

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาว  โดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๒๓ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวม 

ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นท้ังหมดและแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณ 



 หนา   ๑๐๖ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มถิุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ัง 

แจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาต  พรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน 

ตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๔ ใบอนุญาตท่ีออกตามขอบัญญัตินี้ใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และ 

ใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลคลองมะเดื่อเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับเสีย

คาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต   

หากไมไดชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  จะตองชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นรอยละย่ีสิบของจํานวน

คาธรรมเนียมที่คางชําระ 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหนําความในขอ  ๒๐  และ 

ขอ  ๒๑  ใหนํามาบังคับใชโดยอนุโลม 

ขอ  ๒๕  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอน

ใบอนุญาตส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น  ถามิได

เสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม 

ท่ีคางชําระ  เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสีย

คาธรรมเนียมครั้งตอไป 



 หนา   ๑๐๗ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มถิุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๒๖ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลคลองมะเดื่อ 

ขอ ๒๗ ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ี

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ ๒๘ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๒๙ ในกรณี ท่ีปรากฏวา ผู รับ ใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติ ไมถูกตองตามบท 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๓๐ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับ

ใบอนุญาต 



 หนา   ๑๐๘ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มถิุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

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

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของ

ประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๓๑ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาท่ีคําส่ังไปถึง  หรือ 

วันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ ๓๒ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูก 

เพิกถอนใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

หมวด  ๖ 

บทกําหนดโทษ 
 

 

ขอ ๓๓ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

บทเฉพาะกาล 
 

 

ขอ ๓๔ บรรดาใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพท่ีไดออกกอนขอบัญญัตินี้  

มีผลใชบังคับใหคงใชไดตอไปจนส้ินอายุใบอนุญาตนั้น 



 หนา   ๑๐๙ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มถิุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ถาผูประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ยังประสงคที่จะดําเนินกิจการที่เปนอันตราย 

ตอสุขภาพตอไป  ใหนําความในขอ  ๒๔  ใหนํามาบังคับใชโดยอนุโลม  กอนใบอนุญาตประกอบกิจการ 

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพจะส้ินอายุ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๖  กมุภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

บัญชา  ฤทธิศาสตร 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลคลองมะเดื่อ 



บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 
ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลคลองมะเด่ือ 
เรื่อง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ลําดับ ประเภทกิจการ 
อัตรา

ค่าธรรมเนียม 
(บาท)

 
 
 
 

 
 

๑.  กิจการที่เก่ียวกับสัตว์เลีย้ง 
(๑.๑)  การเพาะพันธ์ุ  เลี้ยง  และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด  
                    ก.  สถานทีป่ระกอบกิจการเน้ือที่ไม่เกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร 
                    ข.  สถานทีป่ระกอบกิจการเน้ือที่เกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน 
                         ๑,๐๐๐  ตารางเมตร   
                    ค.  สถานทีป่ระกอบกิจการเน้ือที่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 
 
(๑.๒)  การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตว์  หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมลีักษณะ ทํานอง
เดียวกัน  เพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการน้ัน  ทั้งน้ี  ไม่ว่าจะมี
การเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการในทางตรงหรือทางอ้อม  หรือไม่ก็ตาม    
                    ก.  สถานทีป่ระกอบกิจการเน้ือที่ไม่เกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร 
                    ข.  สถานทีป่ระกอบกิจการเน้ือที่เกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน 
                         ๑,๐๐๐  ตารางเมตร   
                    ค.  สถานทีป่ระกอบกิจการเน้ือที่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 
 
๒.  กิจการที่เก่ียวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
(๒.๑)  การฆ่า  หรือชําแหละสัตว์  ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  เร่ขาย  หรือ
ขายในตลาด     
 
(๒.๒)  การหมกั  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว์  ขนสัตว์      
                    ก.  การหมัก  ฟอก  ตากหนังสัตว์  ขนสัตว์  
                    ข.  สะสมหนังสัตว์  ขนสัตว์ 
 
(๒.๓)  การสะสมเขา  กระดูก  หรือช้ินส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป                  
 
(๒.๔)  การเคีย่วหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว์                                                     
 
(๒.๕)  การผลติสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ  จากเปลือก  กระดอง  กระดูก  
เขา หนัง ขนสัตว์หรือส่วนอ่ืน ๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม น่ึง ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ  
ซึ่งมิใช่เพ่ือเป็นอาหาร    
                    ก.  ใช้แรงงานคนไม่เกิน ๕ คน 
                    ข.  ใช้แรงงานคนเกิน ๕ คน แต่ไม่เกิน ๑๐ คน 
                    ค.  ใช้แรงงานคนเกิน ๑๐ คนขึ้นไป

 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 

 
๘๐๐ 

 
 

 
 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๕๐๐ 

 
 

๒,๐๐๐ 
 
 
 

๒,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 
๑,๕๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 

 
 
 
 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐

 
 
 



-๒- 

ลําดับ ประเภทกิจการ 
อัตรา

ค่าธรรมเนียม 
(บาท)

 (๒.๖)  การผลติ โม่ ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทาํอ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืช หรือ 
ส่วนหน่ึงส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพ่ือเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์ 
                    ก.  ใช้แรงงานคนไม่เกิน ๕ คน 
                    ข.  ใช้แรงงานคนเกิน ๕ คน แต่ไม่เกิน ๑๐ คน 
                    ค.  ใช้แรงงานคนเกิน ๑๐ คนขึ้นไป 
 
(๒.๗)  การผลติ  แปรรูป  สะสมหรือล้างครั่ง   
         (๒.๗.๑)  การผลิต  แปรรูป  หรือล้างครั่ง   
         (๒.๗.๒)  สะสมคร่ัง   
 
๓.  กิจการที่เก่ียวกับอาหาร  เครื่องด่ืม  น้าํด่ืม  ยกเว้นในสถานท่ีจําหน่ายอาหาร   
     การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพื่อบรโิภคในครัวเรือน 
(๓.๑)  การผลติ  สะสม  หรอืแบ่งบรรจุ  นํ้าพริกแกง  นํ้าพริกปรุงสําเร็จ  เต้าเจี้ยว  
ซีอ๊ิว  นํ้าจิ้ม  หรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ     
                    ก.  ใช้แรงงานคนไม่เกิน ๑๐ คน 
                    ข.  ใช้แรงงานคนเกิน ๑๐ คน แต่ไม่เกิน ๕๐ คน 
                    ค.  ใช้แรงงานคนเกิน ๕๐ คนขึ้นไป 
 
(๓.๒)  การผลติ  สะสม  หรอืแบ่งบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว์  ได้แก่ ปลาร้า  
ปลาเจ่า  กุ้งเจา่  ปลาสม้  ปลาจ่อม  แหนม  หม่ํา  ไส้กรอก  กะปิ  นํ้าปลา  หอยดอง  
นํ้าเคย  นํ้าบูดู  ไตปลา  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ  ทีค่ล้ายคลึงกัน      
                    ก.  ใช้แรงงานคนไม่เกิน ๑๐ คน 
                    ข.  ใช้แรงงานคนเกิน ๑๐ คนขึ้นไป 
 
(๓.๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แช่อ่ิม  จากผัก  ผลไม้    
หรือพืชอย่างอ่ืน     
                    ก.  ใช้แรงงานคนไม่เกิน ๑๐ คน 
                    ข.  ใช้แรงงานคนเกิน ๑๐ คนขึ้นไป 
 
(๓.๔)  การผลติ  สะสม  หรือแบ่งบรรจ ุ อาหารจากพืชหรอืสัตว์โดยการตาก  บด  น่ึง    
ต้ม  ตุ๋น  เคี่ยว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  ป้ิง  ย่าง  เผา  หรือวิธีอ่ืนใด           
                    ก.  ใช้แรงงานคนไม่เกิน ๑๐ คน 
                    ข.  ใช้แรงงานคนเกิน ๑๐ คนขึ้นไป 
 
(๓.๕)  การผลติ  สะสม  หรอืแบ่งบรรจุลูกช้ิน     
                    ก.  ใช้แรงงานคนไม่เกิน ๑๐ คน 
                    ข.  ใช้แรงงานคนเกิน ๑๐ คนขึ้นไป 
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-๓- 

ลําดับ ประเภทกิจการ 
อัตรา

ค่าธรรมเนียม 
(บาท)

  (๓.๖)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  เส้นหมี่  ขนมจีน  ก๋วยเต๋ียว  เต้าฮวย  
เต้าหู้  วุ้นเส้น  เก้ียมอ๋ี  เน้ือสัตว์เทียม  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ  ที่คล้ายคลึงกัน 
                    ก.  ใช้แรงงานคนไม่เกิน ๑๐ คน 
                    ข.  ใช้แรงงานคนเกิน ๑๐ คนขึ้นไป 
 
(๓.๗)  การผลติบะหมี ่ มักกะโรนี  สปาเกตต้ี  พาสต้า  หรอืผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ  
ที่คล้ายคลึงกัน      
                    ก.  ใช้แรงงานคนไม่เกิน ๑๐ คน 
                    ข.  ใช้แรงงานคนเกิน ๑๐ คนขึ้นไป 
 
(๓.๘)  การผลติ  ขนมปังสด  ขนมปังแห้ง  จันอับ  ขนมเป๊ียะ  ขนมอบอ่ืน ๆ  
                    ก.  ใช้แรงงานคนไม่เกิน ๑๐ คน 
                    ข.  ใช้แรงงานคนเกิน ๑๐ คนขึ้นไป 
 
 (๓.๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  นํ้านม  หรือผลิตภัณฑ์จากนํ้านมสัตว์ 
                    ก.  ใช้แรงงานคนไม่เกิน ๑๐ คน 
                    ข.  ใช้แรงงานคนเกิน ๑๐ คนขึ้นไป 
 
(๓.๑๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลติภัณฑ์เนย  
ผลิตภัณฑ์เนยเทียม  และผลติภัณฑ์เนยผสม                                               
 
(๓.๑๑)  การผลิตไอศกรีม    
                    ก.  ใช้แรงงานคนไม่เกิน ๑๐ คน 
                    ข.  ใช้แรงงานคนเกิน ๑๐ คนขึ้นไป 
 
(๓.๑๒)  การค่ัว  สะสม  หรอืแบ่งบรรจุกาแฟ     
                    ก.  ใช้แรงงานคนไม่เกิน ๑๐ คน 
                    ข.  ใช้แรงงานคนเกิน ๑๐ คนขึ้นไป 
 
(๓.๑๓)  การผลิต สะสม หรอืแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผงหรือเคร่ืองด่ืมชนิดผงอ่ืน ๆ     
                    ก.  ใช้แรงงานคนไม่เกิน ๑๐ คน 
                    ข.  ใช้แรงงานคนเกิน ๑๐ คนขึ้นไป 
 
(๓.๑๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล์  สุรา  เบียร์  ไวน์
นํ้าส้มสายชู  ขา้วหมาก  นํ้าตาลเมา          
                    ก.  ใช้แรงงานคนไม่เกิน ๑๐ คน 
                    ข.  ใช้แรงงานคนเกิน ๑๐ คน แต่ไม่เกิน ๒๐ คน 
                    ค.  ใช้แรงงานคนเกิน ๒๐ คนขึ้นไป 
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-๔- 

ลําดับ ประเภทกิจการ 
อัตรา

ค่าธรรมเนียม 
(บาท)

 
 
 

(๓.๑๕)  การผลิตนํ้ากลั่น  นํ้าบริโภค  นํ้าด่ืมจากเครื่องจําหน่ายอัตโนมัติ 
                    ก.  เครื่องจาํหน่ายอัตโนมัติ  ไม่เกิน ๕  ตู้            
                    ข.  เครื่องจาํหน่ายอัตโนมัติเกิน  ๕  ตู้ขึน้ไป 
 
(๓.๑๖)  การผลิต  สะสม  แบ่งบรรจุ  หรือขนส่งนํ้าแข็ง 
                    ก.  ใช้แรงงานคนไม่เกิน ๑๐ คน 
                    ข.  ใช้แรงงานคนเกิน ๑๐ คนขึ้นไป 
 
(๓.๑๗)  การผลิต  สะสม  หรอืแบ่งบรรจ ุ นํ้าอัดลม  นํ้าหวาน  นํ้าโซดา  นํ้าจากพืช  
ผัก  ผลไม ้ เครือ่งด่ืมชนิดต่าง ๆ  บรรจุกระป๋อง  ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด   
                    ก.  ใช้แรงงานคนไม่เกิน ๑๐ คน 
                    ข.  ใช้แรงงานคนเกิน ๑๐ คน แต่ไม่เกิน ๕๐ คน 
                    ค.  ใช้แรงงานคนเกิน ๕๐ คนขึ้นไป 
 
(๓.๑๘)  การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะ 
อ่ืนใด 
                    ก.  ใช้แรงงานคนไม่เกิน ๑๐ คน 
                    ข.  ใช้แรงงานคนเกิน ๑๐ คน แต่ไม่เกิน ๕๐ คน 
                    ค.  ใช้แรงงานคนเกิน ๕๐ คนขึ้นไป 
 
(๓.๑๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแต่งอาหาร 
                    ก.  ใช้แรงงานคนไม่เกิน ๑๐ คน 
                    ข.  ใช้แรงงานคนเกิน ๑๐ คนขึ้นไป 
   
(๓.๒๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  นํ้าตาล  นํ้าเช่ือม 
                    ก.  ใช้แรงงานคนไม่เกิน ๑๐ คน 
                    ข.  ใช้แรงงานคนเกิน ๑๐ คนขึ้นไป 
 
(๓.๒๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุแบะแซ 
 
(๓.๒๒)  การแกะ  ตัดแต่ง  ลา้งสัตว์นํ้า  ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหน่ึงของกิจการห้องเย็น 
                    ก.  ใช้แรงงานคนไม่เกิน ๑๐ คน 
                    ข.  ใช้แรงงานคนเกิน ๑๐ คนขึ้นไป 
 
(๓.๒๓)  การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร                                     
 
(๓.๒๔)  การเก็บ  การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร             
    
 

 
๕๐๐ 

คิดเพ่ิมตู้ละ ๑๐๐ 
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-๕- 

ลําดับ ประเภทกิจการ 
อัตรา

ค่าธรรมเนียม 
(บาท)

 
 
 

๔.  กิจการที่เก่ียวกับยา  เวชภัณฑ์  อุปกรณ์การแพทย ์ เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑ์   
     ทําความสะอาด 
(๔.๑)  การผลติ  โม่  บด  ผสม  หรือบรรจุยา     
                    ก.  ใช้แรงงานคนไม่เกิน ๑๐ คน 
                    ข.  ใช้แรงงานคนเกิน ๑๐ คน แต่ไม่เกิน ๕๐ คน 
                    ค.  ใช้แรงงานคนเกิน ๕๐ คนขึ้นไป 
 
(๔.๒)  การผลติ  บรรจุยาสีฟัน  แชมพู  ผ้าเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอาง  รวมทั้ง
สบู่ที่ใช้กับร่างกาย      
                    ก.  ใช้แรงงานคนไม่เกิน ๑๐ คน 
                    ข.  ใช้แรงงานคนเกิน ๑๐ คน แต่ไม่เกิน ๕๐ คน 
                    ค.  ใช้แรงงานคนเกิน ๕๐ คนขึ้นไป 
 
 (๔.๓)  การผลิต  บรรจุสําล ี ผลิตภัณฑ์จากสําลี    
                    ก.  ใช้แรงงานคนไม่เกิน ๑๐ คน 
                    ข.  ใช้แรงงานคนเกิน ๑๐ คน แต่ไม่เกิน ๕๐ คน 
                    ค.  ใช้แรงงานคนเกิน ๕๐ คนขึ้นไป 
 
(๔.๔)  การผลติผ้าพันแผล  ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อมสําเร็จรูป 
                    ก.  ใช้แรงงานคนไม่เกิน ๑๐ คน 
                    ข.  ใช้แรงงานคนเกิน ๑๐ คน แต่ไม่เกิน ๕๐ คน 
                    ค.  ใช้แรงงานคนเกิน ๕๐ คนขึ้นไป 
 
 (๔.๕)  การผลิตผงซักฟอก  สบู่  นํ้ายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑ์ 
ทําความสะอาดต่าง ๆ     
                    ก.  ใช้แรงงานคนไม่เกิน ๑๐ คน 
                    ข.  ใช้แรงงานคนเกิน ๑๐ คน แต่ไม่เกิน ๕๐ คน 
                    ค.  ใช้แรงงานคนเกิน ๕๐ คนขึ้นไป 
 
๕.  กิจการที่เก่ียวกับการเกษตร 
(๕.๑)  การผลติ  สะสม  หรอืแบ่งบรรจุนํ้ามันจากพืช 
                     ก.  ใช้แรงงานคนไม่เกิน ๑๐ คน 
                    ข.  ใช้แรงงานคนเกิน ๑๐ คน แต่ไม่เกิน ๕๐ คน 
                    ค.  ใช้แรงงานคนเกิน ๕๐ คนขึ้นไป 
 
(๕.๒)  การล้าง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ                                               
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-๖- 

ลําดับ ประเภทกิจการ 
อัตรา

ค่าธรรมเนียม 
(บาท)

 (๕.๓)  การผลิต  หรือแบ่งบรรจุแป้งมันสําปะหลัง  แป้งสาคู  แป้งจากพืช  หรือแป้ง
อ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน           
                    ก.  ใช้แรงงานคนไม่เกิน ๑๐ คน 
                    ข.  ใช้แรงงานคนเกิน ๑๐ คน แต่ไม่เกิน ๕๐ คน 
                    ค.  ใช้แรงงานคนเกิน ๕๐ คนขึ้นไป 
 
(๕.๔)  การสีขา้ว  นวดข้าวด้วยเครื่องจักร  หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม 
                    ก.  ใช้แรงงานคนไม่เกิน ๑๐ คน 
                    ข.  ใช้แรงงานคนเกิน ๑๐ คน แต่ไม่เกิน ๕๐ คน 
                    ค.  ใช้แรงงานคนเกิน ๕๐ คนขึ้นไป 
 
(๕.๕)  การผลติยาสูบ       
                    ก.  ใช้แรงงานคนไม่เกิน ๑๐ คน 
                    ข.  ใช้แรงงานคนเกิน ๑๐ คน แต่ไม่เกิน ๕๐ คน 
                    ค.  ใช้แรงงานคนเกิน ๕๐ คนขึ้นไป 
 
(๕.๖)  การขัด  กะเทาะ  หรอืบดเมล็ดพืช     
                    ก.  ใช้แรงงานคนไม่เกิน ๑๐ คน 
                    ข.  ใช้แรงงานคนเกิน ๑๐ คนขึ้นไป 
 
(๕.๗)  การผลติ  สะสม  หรอืแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุ๋ย 
                    ก.  ใช้แรงงานคนไม่เกิน ๑๐ คน 
                    ข.  ใช้แรงงานคนเกิน ๑๐ คนขึ้นไป 
 
(๕.๘)  การผลติเส้นใยจากพืช     
                    ก.  ใช้แรงงานคนไม่เกิน ๑๐ คน 
                    ข.  ใช้แรงงานคนเกิน ๑๐ คน แต่ไม่เกิน ๕๐ คน 
                    ค.  ใช้แรงงานคนเกิน ๕๐ คนขึ้นไป 
 
(๕.๙)  การตาก  สะสม  ขนถ่ายผลผลิตของมันสําปะหลัง ข้าวเปลือก  อ้อย  ข้าวโพด  
 
๖.  กิจการที่เก่ียวกับโลหะหรือแร่ 
(๖.๑)  การผลติภาชนะ  เครื่องประดับ  เคร่ืองมือ  อุปกรณ์  หรือเคร่ืองใช้ 
ต่าง ๆ  ด้วยโลหะหรือแร่      
                    ก.  ใช้แรงงานคนไม่เกิน ๑๐ คน 
                    ข.  ใช้แรงงานคนเกิน ๑๐ คน แต่ไม่เกิน ๕๐ คน 
                    ค.  ใช้แรงงานคนเกิน ๕๐ คนขึ้นไป 
(๖.๒)  การถลงุแร่  การหลอม  หรือหล่อโลหะทุกชนิด  ยกเว้นกิจการใน  (๖.๑)         
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ลําดับ ประเภทกิจการ 
อัตรา

ค่าธรรมเนียม 
(บาท)

  (๖.๓)  การกลึง  เจาะ  เช่ือม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรอือัดโลหะด้วยเครื่องจักร  
หรือก๊าซ  หรือไฟฟ้า  ยกเว้นกิจการใน  (๖.๑) 
                    ก.  ใช้แรงงานคนไม่เกิน ๑๐ คน 
                    ข.  ใช้แรงงานคนเกิน ๑๐ คน แต่ไม่เกิน ๕๐ คน 
                    ค.  ใช้แรงงานคนเกิน ๕๐ คนขึ้นไป 
 
(๖.๔)  การเคลือบ  ชุบโลหะด้วยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือโลหะ
อ่ืนใด  ยกเว้นกิจการใน  (๖.๑) 
 
(๖.๕)  การขัด  ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร  หรือสารเคมี  ยกเว้นกิจการใน  (๖.๑) 
 
(๖.๖)  การทําเหมืองแร่  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือล้างแร่ 
 
๗.  กิจการที่เก่ียวกับยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
(๗.๑)  การต่อ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พ่นสี  หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 
                    ก.  ใช้แรงงานคนไม่เกิน ๑๐ คน 
                    ข.  ใช้แรงงานคนเกิน ๑๐ คนขึ้นไป 
                  
(๗.๒)  การผลิตยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเคร่ืองกล      
                    ก.  ใช้แรงงานคนไม่เกิน ๑๐ คน 
                    ข.  ใช้แรงงานคนเกิน ๑๐ คน แต่ไม่เกิน ๕๐ คน 
                    ค.  ใช้แรงงานคนเกิน ๕๐ คนขึ้นไป 
 
(๗.๓)  การซ่อม  การปรับแต่งเคร่ืองยนต์  เครื่องจักร  เครือ่งกล  ระบบไฟฟ้า  
ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์  เครื่องจักร  หรือ
เครื่องกล        
                    ก.  ใช้แรงงานคนไม่เกิน ๕ คน  
                    ข.  ใช้แรงงานคนเกิน ๕ คนขึ้นไป 
 
(๗.๔)  การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์  เครื่องจักรหรือเคร่ืองกล  ซึ่งมีไว้บริการ
หรอืจําหน่าย  และในการประกอบธุรกิจน้ันมีการซ่อมหรือปรับปรุง 
ยานยนต์  เครือ่งจักรหรือเคร่ืองกลดังกล่าวด้วย       

ก. พ้ืนที่ประกอบการ ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 
ข. พ้ืนที่ประกอบการเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๔๐๐  

ตารางเมตร 
ค. พ้ืนที่ประกอบการเกิน ๔๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๘๐๐  

ตารางเมตร 
ง. พ้ืนที่ประกอบการเกิน ๘๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

 
 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 

 
 

๓,๐๐๐ 
 

๓,๐๐๐ 
 
 
 

๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
 
 
 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 
 

 
๑,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 

 
๓,๐๐๐ 
๔,๐๐๐

 
 



-๘- 

ลําดับ ประเภทกิจการ 
อัตรา

ค่าธรรมเนียม 
(บาท)

 
 

(๗.๕)  การล้าง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉดียานยนต์                     
 
(๗.๖)  การผลติ  สะสม  จําหน่าย  ซ่อม  หรืออัดแบตเตอรี่ 
 
(๗.๗)  การจําหน่าย  ซ่อม  ปะ  เช่ือมยางยานยนต์  หรือต้ังศูนย์ถ่วงล้อ       
                    ก. การปะ  การเช่ือมยาง จักรยาน  จักรยานยนต์      
                    ข. การซ่อม การปะ การเช่ือมยาง รถยนต์  หรืต้ังศูนย์ถว่งล้อ 
 
(๗.๘)  การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์                
 
(๗.๙)  การสะสม  การซ่อมเครื่องกล  เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบ
ของยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเคร่ืองกลเก่า      
 
๘.  กิจการที่เก่ียวกับไม้หรือกระดาษ 
(๘.๑)  การผลติไม้ขีดไฟ                                                                
 
(๘.๒)  การเลือ่ย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดร่อง  ทําคิ้ว  หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
                    ก. ใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า 
                    ข. ใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
                    ค. ใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้าขึ้นไป 
 
(๘.๓)  การผลติ  พ่น  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แต่งสําเร็จสิ่งของเครื่องใช้หรือ
ผลิตภัณฑ์จากไม้  หวาย  ชานอ้อย                                                           
                    ก. ใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า 
                    ข. ใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
                    ค. ใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้าขึ้นไป 
 
 (๘.๔)  การอบไม้                                                                        
 
(๘.๕)  การผลติ  สะสม  แบ่งบรรจุ  
 
(๘.๖)  การผลติสิ่งของ  เครื่องใช้  เครื่องเขียน  หรือผลติภัณฑ์อ่ืนใดด้วยกระดาษ 
                    ก. ใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๕ แรงม้า   
                    ข. ใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
                    ค. ใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้าขึ้นไป 
 
(๘.๗)  การผลติกระดาษชนิดต่าง ๆ                                                   
 

๑,๕๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 
 
 

๕,๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 
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๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
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๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๓,๐๐๐ 
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-๙- 

ลําดับ ประเภทกิจการ 
อัตรา

ค่าธรรมเนียม 
(บาท)

 
 

 (๘.๘)  การเผาถ่าน  หรือสะสมถ่าน     
         (๘.๘.๑)  การเผาถ่าน                                                 
 
         (๘.๘.๒)  สะสมถ่าน เกิน ๕๐๐ กิโลกรัม        
 
๙.  กิจการที่เก่ียวกับการบรกิาร 
(๙.๑)  การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล                                   
 
(๙.๒)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด         
                    ก.  กิจการอาบ อบ นวด                                           
                    ข.  กิจการนวดแผนโบราณ                                   
 
(๙.๓)  การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  ยกเว้นกิจการใน  (๙.๑)  หรือใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล    
 
(๙.๔)  การประกอบกิจการสถานที่อาบนํ้า  อบไอนํ้า  อบสมุนไพร  ยกเว้นกิจการ 
ใน (๙.๑)  หรอืในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล      
 
(๙.๕)  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพ่ือให้บริการพัก
ช่ัวคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีค่าตอบแทน  หรือกิจการอ่ืนใน
ทํานองเดียวกัน      
                   ก.  ห้องให้บริการไม่เกิน  ๔๐  ห้อง 
                   ข.  ห้องให้บริการเกิน  ๔๐  ห้องขึ้นไป 
 
(๙.๖)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดให้เช่า  ห้องเช่า  หรือห้องแบ่งเช่า  
หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน        
                   ก.  ห้องให้บริการไม่เกิน  ๒๐  ห้อง 
                   ข.  ห้องให้บริการเกิน  ๒๐  ห้อง  แต่ไม่เกิน    ๕๐  ห้อง 
                   ค.  ห้องให้บริการเกิน  ๕๐  ห้องขึ้นไป 
 
(๙.๗)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ                                                      
 
(๙.๘)  การจัดให้มีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เต้นรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก   
คาราโอเกะ  หรือตู้เพลง  หรือการแสดงอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน                
 
(๙.๙)  การประกอบกิจการสระว่ายนํ้า  หรือกิจการอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน  ยกเว้น
กิจการใน  (๙.๑)                               

 
๑,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

 
 

๒,๐๐๐ 
 
 
 

๕,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 
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๓,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
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-๑๐- 

ลําดับ ประเภทกิจการ 
อัตรา

ค่าธรรมเนียม 
(บาท) 

 (๙.๑๐)  การประกอบกิจการการเล่นสเกต  หรือโรลเลอร์เบลด  หรือการเลน่อ่ืน ๆ  
ในทํานองเดียวกัน                                                        
 
(๙.๑๑)  การประกอบกิจการเสริมสวย  หรอืแต่งผม  เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม      
                   ก.  สถานที่ประกอบกิจการเน้ือที่ไม่เกิน  ๔๐  ตารางเมตร 
                   ข.  สถานที่ประกอบกิจการเน้ือที่เกิน  ๔๐  ตารางเมตรขึ้นไป 
 
(๙.๑๒)  การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย                                 
 
(๙.๑๓)  การประกอบกิจการให้บริการควบคุมนํ้าหนัก                             
 
(๙.๑๔)  การประกอบกิจการสวนสนุก  โบว์ลิ่ง  หรือตู้เกม                            
 
(๙.๑๕)  การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์      
                   ก.  มีเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่เกิน ๑๐ เครื่อง 
                   ข.  มีเครื่องคอมพิวเตอร์ เกิน ๑๐ เครื่อง แต่ไม่เกิน ๒๐ เครื่อง 
                   ค.  มีเครื่องคอมพิวเตอร์ เกิน ๒๐ เครื่องขึ้นไป 
 
(๙.๑๖)  การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ   
 
(๙.๑๗)  การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  การสาธารณสุข  
วิทยาศาสตร์  หรือสิ่งแวดล้อม                                                                
 
(๙.๑๘)  การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรอืเจาะส่วนหน่ึงส่วนใดของร่างกาย 
 
(๙.๑๙)  การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กทีบ้่านของผู้รับบริการ 
 
(๙.๒๐)  การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ      
 
(๙.๒๑)  การประกอบกิจการให้บริการสปา  อาบนํ้า  ตัดขน  รับเลีย้งหรือรบัฝากสัตว์
ช่ัวคราว      
                   ก.  สถานที่ประกอบกิจการเน้ือที่ไม่เกิน ๔๐ ตารางเมตร 
                   ข.  สถานที่ประกอบกิจการเน้ือที่ไม่เกิน ๔๐ ตารางเมตรขึ้นไป 

๒,๐๐๐ 
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๕๐๐ 
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๒,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 
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๒,๕๐๐ 
๓,๕๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 

 
 

๒,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
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-๑๑- 

ลําดับ ประเภทกิจการ 
อัตรา

ค่าธรรมเนียม 
(บาท)

 
 

๑๐.  กิจการทีเ่ก่ียวกับสิ่งทอ 
(๑๐.๑)  การป่ันด้าย  กรอด้าย  ทอผ้าด้วยเครื่องจักร  หรอืทอผ้าด้วยก่ีกระตุก 
                    ก.  ใช้แรงงานคนไม่เกิน ๒๐ คน                
                    ข.  ใช้แรงงานคนเกิน ๒๐ คน  แต่ไม่เกิน  ๔๐ คน                 
                    ค.  ใช้แรงงานคนไม่เกิน ๔๐ คนขึ้นไป                
 
(๑๐.๒)  การสะสมปอ  ป่าน  ฝ้าย  นุ่น  หรอืใยสังเคราะห์                           
 
(๑๐.๓)  การป่ันฝ้าย  นุ่น  ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร                               
                    ก.  ใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
                    ข.  ใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน 
                         ๑๐๐ แรงม้า 
                    ค.  ใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงม้าขึ้นไป 
 
(๑๐.๔)  การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ  ด้วยเครื่องจักร        
                    ก.  ใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
                    ข.  ใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน 
                         ๑๐๐ แรงม้า 
                    ค.  ใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงม้าขึ้นไป 
 
 (๑๐.๕)  การเย็บ  ปักผ้า  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ  ด้วยเครื่องจักร  
                    ก.  ใช้แรงงานคนไม่เกิน ๒๐ คน 
                    ข.  ใช้แรงงานคนเกิน ๒๐ คน แต่ไม่เกิน ๔๐ คน 
                    ค.  ใช้แรงงานคนเกิน ๔๐ คนขึ้นไป 
 
(๑๐.๖)  การพิมพ์ผ้า  และสิ่งทออ่ืน ๆ        
                    ก.  ใช้แรงงานคนไม่เกิน ๒๐ คน 
                    ข.  ใช้แรงงานคนเกิน ๒๐ คน แต่ไม่เกิน ๔๐ คน 
                    ค.  ใช้แรงงานคนเกิน ๔๐ คนขึ้นไป 
 
(๑๐.๗)  การซกั  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 
 
(๑๐.๘)  การย้อม  ฟอก  กัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่น ๆ  
                    ก.  ใช้แรงงานคนไม่เกิน ๒๐ คน 
                    ข.  ใช้แรงงานคนเกิน ๒๐ คน แต่ไม่เกิน ๔๐ คน 
                    ค.  ใช้แรงงานคนเกิน ๔๐ คนขึ้นไป 
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-๑๒- 

ลําดับ ประเภทกิจการ 
อัตรา

ค่าธรรมเนียม 
(บาท)

 
 

 

๑๑.  กิจการที่เก่ียวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๑๑.๑)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
                    ก.  ไม่ใช้เครือ่งจักร 
                    ข.  ใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกัน ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
                    ค.  ใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกัน เกิน ๒๐ แรงม้าขึ้นไป 
 
(๑๑.๒)  การระเบิด  โม่  บด  หรือย่อยหินด้วยเครื่องจักร        
 
(๑๑.๓)  การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ  ด้วยซีเมนต์  หรือวัตถุที่
คล้ายคลึง     
                    ก.  ไม่ใช้เครือ่งจักร 
                    ข.  ใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกัน ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
                    ค.  ใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกัน เกิน ๒๐ แรงม้าขึ้นไป 
 
(๑๑.๔)  การสะสม  ผสมซีเมนต์  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุก่อสรา้ง  รวมทั้งการขุด  ตัก  ดูด  
โม่  บด  หรือย่อยด้วยเครือ่งจกัร  ยกเว้นกิจการใน  (๑๑.๒) 
         (๑๔.๔.๑)  การผสมซีเมนต์  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุก่อสร้าง  รวมทัง้การตัก ดูด 
โม่ บด      
 
         (๑๔.๔.๒)  การสะสม  ซีเมนต์  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุก่อสร้าง     
                    ก.  จํานวนสะสมไม่เกิน ๕,๐๐๐  กิโลกรม 
                    ข.  จํานวนสะสม ต้ังแต่ ๕,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐ กิโลกรัม 
                    ค.  จํานวนสะสม ต้ังแต่ ๑๐,๐๐๑ กิโลกรัมขึ้นไป 
 
(๑๑.๕)  การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรอืกระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลงึ       
                    ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
                    ข.  โดยใช้เครื่องจักร 
 
(๑๑.๖)  การเลื่อย  ตัด  หรอืประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ  เครื่องใช้ หรือผลติภัณฑ์ต่าง ๆ 
                    ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
                    ข.  โดยใช้เครื่องจักร 
 
(๑๑.๗)  การผลิตชอล์ก ปูนปาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน       
                    ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
                    ข.  โดยใช้เครื่องจักร 
 
(๑๑.๘)  การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ที่มีแรใ่ยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม 
                    ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
                    ข.  โดยใช้เครื่องจักร
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-๑๓- 

ลําดับ ประเภทกิจการ 
อัตรา

ค่าธรรมเนียม 
(บาท)

 
 
 
 

(๑๑.๙)  การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว                              
                    ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
                    ข.  โดยใช้เครื่องจักร 
 
(๑๑.๑๐)  การผลิตกระดาษทราย  หรือผ้าทราย                                    
 
(๑๑.๑๑)  การผลิตใยแก้ว  หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว                             
 
(๑๑.๑๒) การล้าง  การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แก้ว  หิน  หรือวัตถุอ่ืนใด  
ยกเว้นกิจการใน  (๖.๕)        
 
๑๒.  กิจการทีเ่ก่ียวกับปิโตรเลียม  ปิโตรเคมี  ถ่านหนิ  ถ่านโค้ก  และสารเคมีต่าง ๆ  
(๑๒.๑)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสง่กรด  ด่าง  สารออกซิไดซ์  หรือ 
สารตัวทําละลาย       
 
(๑๒.๒)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสง่ก๊าซ    
         (๑๒.๒.๑)  การผลิตก๊าซ                                                               
         (๑๒.๒.๒)  สะสม  บรรจุ  หรือขนส่งก๊าซ                                        
                   ก.  เน้ือที่ประกอบกิจการ ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร 
                   ข.  เน้ือที่ประกอบกิจการ เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร 
                   ค.  ป๊ัมแก็ส 
  
(๑๒.๓)  การผลิต  สะสม  กลั่น  หรือขนสง่ปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
         (๑๒.๓.๑)  การผลิต กลั่นปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม            
         (๑๒.๓.๒)  สะสมปิโตรเลียมหรือผลติภัณฑ์ปิโตรเลียม                        
                   ก.  จํานวนสะสม หรือขนสง่ ต้ังแต่ ๒๐๐ – ๑,๐๐๐ ลิตร 
                   ข.  จํานวนสะสม หรือขนสง่ ต้ังแต่ ๑,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐ ลิตร 
                   ค.  จํานวนสะสม หรือขนสง่ ต้ังแต่ ๑๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ ลิตร 
                   ง.  จํานวนสะสม หรือขนสง่ ต้ังแต่ ๓๐,๐๐๑ ลิตรขึ้นไป 
 
(๑๒.๔)  การผลิต  สะสม  หรือขนส่งถ่านหิน  หรือถ่านโคก้                      
                   ก.  การผลิต 
                   ข.  การสะสม  การขนส่ง 
 
(๑๒.๕)  การพ่นสี  ยกเว้นกิจการใน  (๗.๑) 
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-๑๔- 

ลําดับ ประเภทกิจการ 
อัตรา

ค่าธรรมเนียม 
(บาท)

 (๑๒.๖)  การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม  พลาสติก เซลลลูอยด์   
เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง                                                    
                    ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 
                    ข.  ใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกัน ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
                    ค.  ใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกัน เกิน ๒๐ แรงม้าขึ้นไป 
 
(๑๒.๗)  การโม่  สะสม  หรอืบดชัน            
 
(๑๒.๘)  การผลิตสีหรือนํ้ามนัผสมส ี           
 
(๑๒.๙)  การผลิต  ล้างฟิล์มรปูถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์           
         (๑๒.๙.๑)  การผลิตฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์     
         (๑๒.๙.๒)  ล้างฟิล์มรปูถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ 
 
(๑๒.๑๐)  การเคลือบ  ชุบวัตถุด้วยพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่
คล้ายคลึง          
 
(๑๒.๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
                    ก.  ใช้แรงงานคนไม่เกิน ๒๐ คน 
                    ข.  ใช้แรงงานคนเกิน ๒๐ คน แต่ไม่เกิน ๔๐ คน 
                    ค.  ใช้แรงงานคนเกิน ๔๐ คนขึ้นไป 
 
(๑๒.๑๒)  การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง                                     
 
(๑๒.๑๓)  การผลิตนํ้าแข็งแหง้                    
 
(๑๒.๑๔)  การผลิต  สะสม  ขนส่งดอกไม้เพลิง  หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบใน
การผลิตดอกไม้เพลิง                                                                   
 
(๑๒.๑๕)  การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา  
 
(๑๒.๑๖)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค   
         (๑๒.๑๖.๑)  การผลติ  บรรจุสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค          
         (๑๒.๑๖.๒)  สะสม  ขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค            
                    ก.  การสะสม ขนส่ง เพ่ือขายปลีก 
                    ข.  การสะสม ขนส่ง เพ่ือขายส่ง 
 
(๑๒.๑๗)  การผลิต  สะสม  บรรจุกาว                                                       
 

 
 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 

 
 

๑,๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 

 
 
 

๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 

 
๓,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐ 

 
 

๒,๐๐๐ 
 
 

๕,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
๓,๐๐๐ 

 



-๑๕- 

ลําดับ ประเภทกิจการ 
อัตรา

ค่าธรรมเนียม 
(บาท)

 
 

 

๑๓.  กิจการอ่ืน ๆ 
(๑๓.๑)  การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 
                    ก.  ใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกัน ไม่เกิน ๕ แรงม้า 
                    ข.  ใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกัน ไม่เกิน ๕ แรงม้าขึ้นไป 
 
(๑๓.๒)  การผลิต  ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องไฟฟ้า  อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์  
หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า 
         (๑๓.๒.๑)  การผลิตเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์  เคร่ืองไฟฟ้า  อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส ์ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า       
                    ก.  ใช้แรงงานคนไม่เกิน ๒๐ คน 
                    ข.  ใช้แรงงานคนเกิน ๒๐ คน แต่ไม่เกิน ๖๐ คน 
                    ค.  ใช้แรงงานคนเกิน ๖๐ คนขึ้นไป 
         (๑๓.๒.๒)  ซ่อมเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องไฟฟ้า  อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์  
หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า                                                                                
 
(๑๓.๓)  การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุที่คล้ายคลงึ 
 
(๑๓.๔)  การพิมพ์แบบ  พิมพ์เขียว  หรือถ่ายเอกสาร 
                   ก.  การถ่ายเอกสาร                                    
                   ข.  การพิมพ์แบบ  พิมพ์เขยีว                             
 
(๑๓.๕)  การสะสมวัตถุหรือสิง่ของที่ชํารุด  ใช้แล้วหรือเหลอืใช้    
                   ก.  สถานที่ประกอบกิจการเน้ือที่ไม่เกิน  ๔๐๐  ตารางเมตร 
                   ข.  สถานที่ประกอบกิจการเน้ือที่เกิน  ๔๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 
 
(๑๓.๖)  การประกอบกิจการโกดังสินค้า  
                   ก.  สถานที่ประกอบกิจการเน้ือที่ไม่เกิน  ๔๐๐  ตารางเมตร 
                   ข.  สถานที่ประกอบกิจการเน้ือที่เกิน  ๔๐๐  ตารางเมตร   
แต่ไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร   
                   ค.  สถานที่ประกอบกิจการเน้ือที่เกิน ๑,๐๐๐  ตารางเมตรข้ึนไป  
 
(๑๓.๗)  การลา้งขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพ่ือนําไปใช้ใหม่หรือ 
แปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ใหม ่     
                   ก.  สถานที่ประกอบกิจการเน้ือที่ไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
                   ข.  สถานที่ประกอบกิจการเน้ือที่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 
  
(๑๓.๘)  การพิมพ์  เขียน  พ่นสี  หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ 
                   ก.  ไม่ใช้เครื่องจักร  
                   ข.  ใช้เครื่องจักร 
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-๑๖- 

ลําดับ ประเภทกิจการ 
อัตรา

ค่าธรรมเนียม 
(บาท) 

 (๑๓.๙)  การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา     
 
(๑๓.๑๐)  การบรรจุหีบห่อสนิค้าโดยใช้เครื่องจักร            
 
(๑๓.๑๑)  การให้บริการควบคุมป้องกันและกําจัดแมลง  หรือสัตว์พาหะนําโรค 
 
(๑๓.๑๒)  การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช้  หรือผลิตภัณฑ์จากยาง    
                    ก.  ใช้แรงงานคนไม่เกิน ๒๐ คน 
                    ข.  ใช้แรงงานคนเกิน ๒๐ คน แต่ไม่เกิน ๔๐ คน 
                    ค.  ใช้แรงงานคนเกิน ๔๐ คนขึ้นไป 
 
(๑๓.๑๓)  การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล  
         (๑๒.๓.๑)  การผลิต ไบโอดีเซล และเอทานอล 
         (๑๒.๓.๒)  สะสม  หรอืขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล 
                   ก.  จํานวนสะสม หรือขนสง่ ต้ังแต่ ๒๐๐ – ๑,๐๐๐ ลิตร 
                   ข.  จํานวนสะสม หรือขนสง่ ต้ังแต่ ๑,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐ ลิตร 
                   ค.  จํานวนสะสม หรือขนสง่ ต้ังแต่ ๑๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ ลิตร 
                   ง.  จํานวนสะสม หรือขนสง่ ต้ังแต่ ๓๐,๐๐๑ ลิตรขึ้นไป 

๕,๐๐๐ 
 

๑,๕๐๐ 
 

๑,๕๐๐ 
 

 
๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 

 
 

๓,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ อภ.๑ 
 

คําขอรบัใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสขุภาพ 
 

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

 
ข้าพเจ้า ……………………….…………..…….. อายุ………. ปี  สญัชาติ..............อยู่บ้านเลขที่ ……………

หมู่ที่ ……….ตรอก/ซอย ………………. ถนน …………………แขวง/ตําบล ………..…………..เขต/อําเภอ ……………………..
จังหวัด……………………......หมายเลขโทรศัพท์…………….………………….. 

ช่ือสถานประกอบการ.....................................................อยู่บ้านเลขที่ …………………หมู่ที ่……….
ตรอก/ซอย …………………………แขวง/ตําบล ………..…………..เขต/อําเภอ ………………..…… จังหวัด…….…………......
หมายเลขโทรศัพท์…………….…………………..  ประกอบกิจการ................................................................................. 

  ขอย่ืนคาํขอรบัใบอนญุาตประกอบกิจการ 
 (   )   สถานทีจ่ําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ประเภท............................................. 
  โดยมีพ้ืนที่ประกอบการ.............................. ตารางเมตร 
 (   ) กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท............................................................ 
  มีคนงาน.......................คน ให้เคร่ืองจักรขนาด................................แรงม้า 
 (   ) กิจการตลาด ที่มีการจําหน่าย..........................เป็นประจํา/เป็นครั้งคราว/ตามวันนัด 
 (   )  กิจการจาํหน่ายสินค้าในที่/ทางสาธารณะจําหน่ายสินค้าประเภท…………………….... 
  ณ บริเวณ.......................................โดยวิธีการ......................................... 
 (   )  กิจการรับทําการเก็บขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจ ประเภท 
       เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหล่งกําจัดที่....................................................... 
            เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบกําจัดอยู่ที่................................... 
      เก็บขนมลูฝอย โดยมีแหล่งกําจัดที่…....................................................      
                                         เก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอย โดยมีระบบกําจัดอยู่ที่...…........................ 
 

 ขอย่ืนคาํขอรบัใบอนญุาตประกอบกิจการ ต่อ นายกองค์การบริหารสว่นตําบลคลองมะเด่ือ  
พร้อมคําขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานเอกสารมาด้วย ดังนี้คือ 

๑. สําเนาบัตรประจําตัว..................................(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
๒. สําเนาทะเบียนบ้าน 
๓. หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง คือ  

๓.๑  .................................................................  
      ๓.๒  ................................................................. 

หมายเหตุ     ได้ออกใบอนุญาต เล่มที่...................เลขที่...................................  ลงวันที่ ................................ 
                 ใบเสร็จรับเงิน    เลม่ที่.....................เลขที่.................................  ลงวันที่ .................................  
                 ค่าธรรมเนียม................................บาท 

 มีตอ่ด้านหลงั

 

คําขอเลขที่            /               . 
(เจ้าหน้าที่กรอก) 



 
แผนท่ีต้ังพอสงัเขป 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
                                      (ลงช่ือ)....................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
                                               (.................................................) 

 
ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
 (   ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเง่ือนไข ดังน้ี……………………….……………………………………………... 
 (   ) เห็นสมควรไม่อนุญาต เพราะ……………………………………….…………………………………………………………. 
 

                  (ลงช่ือ)....................................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
                           (…................................................) 
 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

         (ลงช่ือ).................................................... ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลคลองมะเด่ือ 
                          (…................................................) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(ด้านหลงัคําขอรับใบอนญุาต)

คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 

 

(   )  อนุญาตให้ประกอบกิจการได้                                                                                            
(   )  ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
 

                                                 (ลงช่ือ)……………………………………เจ้าพนักงานท้องถิ่น                        
(…………….……...………………..)                      

                                           ตําแหน่ง………………………………….………. วันที่…….…/…………/……………. 



ส่วนของเจ้าหน้าที ่
 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาต 
 
เลขที่ ................. /..................  ได้รับเรื่องเม่ือวันที่ .................. เดือน ...................................... พ.ศ. ................... 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน             ครบ 
                                                   ไม่ครบ   คือ 

๑) ...................................................................................................... 
๒) ...................................................................................................... 
๓) ..................................................................................................... 

 
ซึ่งผู้ขอรับใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาต  จะนําเอกสารส่วนที่ขาดมาให้ภายใน วันที่ ............................................... 
 
      ลงช่ือ ............................................................... 
       (.......................................................) 
      ตําแหน่ง.......................................................... 
 
 
......................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 
 

 
ส่วนของผูข้อรับใบอนุญาต 

 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาต 

 
เลขที่ ................. /..................  ได้รับเรื่องเม่ือวันที่ .................. เดือน ...................................... พ.ศ. ................... 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน             ครบ 
                                                   ไม่ครบ   คือ 

๑) ...................................................................................................... 
๒) ...................................................................................................... 
๓) ...................................................................................................... 

 
ซึ่งผู้ขอรับใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาต  จะนําเอกสารส่วนที่ขาดมาให้ภายใน วันที่ ............................................... 
 
      ลงช่ือ ............................................................... 
       (.......................................................) 
      ตําแหน่ง........................................................... 
 
 
 
 



แบบ อภ.๒ 
 
 
 
 

 
ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 

เล่มที่              เลขที่              /      
 
        อนุญาตให้ บุคคลธรรมดา นิติบุคคล  ช่ือ                                           อายุ            ปี 
สัญชาติ                 เลขประจําตัวประชาชนเลขที่                                             อยู่บ้าน/สํานักงานเลขที่ 
                          หมู่ที ่           ตรอก/ซอย                                   ตําบล/แขวง                      .            
อําเภอ/เขต               .              จังหวัด                             โทรศัพท ์                        
 
        ข้อ ๑  ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ประเภท                                        . 
ลําดับที่      ค่าธรรมเนียม                      บาท  ใบเสร็จรับเงินเล่มที่                   .         
เลขที ่       ลงวันที่             เดือน                     พ.ศ.                  โดยใช้ช่ือ
สถานประกอบกิจการว่า                                             พ้ืนที่ประกอบกิจการ         ตารางเมตร 
กําลังเคร่ืองจักร      แรงม้า   จํานวนคนงาน              คน   ต้ังอยู่  ณ  เลขที่                                .              
หมู่ที ่  ตรอก/ซอย   ตําบล              อําเภอ                     .  
จังหวัด                          โทรศัพท ์                       โทรสาร                
 
                    ข้อ ๒  ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังต่อไปน้ีอีกด้วย  คือ 
   (๑)                                
                                                                  
   (๒)                       
 
  ใบอนุญาตฉบับน้ีให้ใช้ได้จนถึงวันที่  เดือน                      พ.ศ.                .    
 
    ออกให้  ณ  วันที่     เดือน              พ.ศ.                .    
 
 
                                                                (ลงช่ือ)(                                     ) 

          (                                       ) 

ตําแหน่ง                                         .                              

                   เจ้าพนักงานท้องถิ่น 



 
แบบ อภ.๓ 

 
คําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 
      เขียนที่ ……………………..…....................………….. 

         วันที่ ………...  เดือน ………….………….…. พ.ศ. …………..…….. 
 
ข้าพเจ้า ……………………….…………..…….. อายุ………. ปี  สญัชาติ..............อยู่บ้านเลขที่ ……………

หมู่ที่ ……….ตรอก/ซอย ………………. ถนน …………………แขวง/ตําบล ………..…………..เขต/อําเภอ ……………………..
จังหวัด……………………......หมายเลขโทรศัพท์…………….………………….. 

 
ขอย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฯ ต่อองค์การบริหารส่วนตําบลคลองมะเด่ือ  

ประเภทของกิจการประเภท……………..…..……………….……..ตามใบอนุญาตเล่มที่……..……..เลขท่ี…….......................
ออกให้เมื่อวันที่……..….เดือน…….......……….พ.ศ………........... 
  พร้อมคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ  มาด้วยแล้ว คือ 

        ๑.  สําเนาบัตรประจําตัว…………….………….(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
        ๒.  สําเนาทะเบียนบ้าน 

                             ๓.  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง คือ                                     
๓.๑  ………………………………..…………….………………………………….                                   
๓.๒ …………………………..…………….….………………….………………… 

 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคําขอต่อใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 

                          (ลงช่ือ)……………………………………..ผูข้อรับใบอนุญาต 
                                                        (……………….……………………….) 
 
หมายเหตุ   ได้ออกใบอนุญาต เล่มที่.................เลขที่...................../.......................... 
               ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่......................เลขที่................... ลงวันที่...........................ค่าธรรมเนียม................  
 
 
 
 
(ตร                 
             
             
             

   
       

 
 
 

 
คําขอรบัใบแทน 

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปน็อันตรายต่อสุขภาพ 
 

 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
   (   ) เห็นสมควรต่อใบอนุญาต 
   (   ) เห็นสมควรไม่อนุญาต เพราะ……………………….……… 
        …………………………………….…………………………………… 
 

(ลงชื่อ)……….....................……………..….เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
        (…………………………..……………….) 
ตําแหน่ง………………………………………………. 
    วันท่ี………../………………….../……………… 
 

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

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

        (…………………………..……………….) 
ตําแหน่ง………………………………………………. 
    วันท่ี………../………………….../……………… 
 

 
คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 

 

   (   ) อนุญาต 
   (   ) ไม่อนุญาต เพราะ…………………………………..… 
        …………………………………….……………………….… 
        ……………………………………………………………….. 
 
 
 

  (ลงช่ือ)……………………...........….เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
         (…….……..…………….……….………….) 
  ตําแหน่ง………………………..………………….. 
    วันที่………../………………….../……………… 

 



แบบ อภ.๔ 
คําขอรบัใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 
      เขียนที่ ……………………..…....................………….. 

         วันที่ ………...  เดือน ………….………….…. พ.ศ. …………..…….. 
 
ข้าพเจ้า ……………………….…………..…….. อายุ………. ปี  สญัชาติ..............อยู่บ้านเลขที่ ……………

หมู่ที่ ……….ตรอก/ซอย ………………. ถนน …………………แขวง/ตําบล ………..…………..เขต/อําเภอ ……………………..
จังหวัด……………………......หมายเลขโทรศัพท์…………….………………….. 

ขอย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการฯ ต่อองค์การบริหารส่วนตําบลคลองมะเด่ือ  
ประเภทของกิจการประเภท……………..…..……………….……..ตามใบอนุญาตเล่มที่……..……..เลขท่ี…….......................
ออกให้เมื่อวันที่……..….เดือน…….......……….พ.ศ………........... 
  พร้อมคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ 

        ๑.  สําเนาบัตรประจําตัว…………….…………..……. (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
        ๒.  สําเนาทะเบียนบ้าน 

                             ๓.  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง คือ                                     
๓.๑  ………………………………..…………….………………………………………………….                             
๓.๒ …………………………..…………….….……………………………….…………………… 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบขอรับใบแทนใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 

                          (ลงช่ือ)……………………………………..ผูข้อรับใบแทนใบอนุญาต 
                                                    (……………….……………………….) 
 
หมายเหตุ   ได้ออกใบอนุญาต เล่มที่.................เลขที่...................../.......................... 
               ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่......................เลขที่................... ลงวันที่...........................ค่าธรรมเนียม................  
 
 
 
 
(ตร                 
             
             
             

   
       

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
   (   ) เห็นสมควรออกใบแทนใบอนุญาต 
   (   ) เห็นสมควรไม่ออกใบแทนใบอนุญาต    เพราะ……… 
        …………………………………….…………………………………… 
 

(ลงชื่อ)……….....................……………..….เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
        (…………………………..……………….) 
ตําแหน่ง………………………………………………. 
    วันท่ี………../………………….../……………… 
 

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

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

        (…………………………..……………….) 
ตําแหน่ง………………………………………………. 
    วันท่ี………../………………….../……………… 
 

 
คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 

 

   (   ) อนุญาต 
   (   ) ไม่อนุญาต เพราะ…………………………………..… 
        …………………………………….……………………….… 
        ………………………………………………………………. 
 
 
 

  (ลงช่ือ)……………………...........….เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
         (…….……..…………….……….………….) 
  ตําแหน่ง……..…………………..………………….. 
    วันที่………../………………….../……………… 
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